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َم بالحقِّ  »أاَل ال َيمنََع�نَّ َرُج�ًا َمَهاَب�ُة الن�اِس أن َيتكلَّ
إذا َعلَِمه ، أال إنَّ أفَضَل الجهاِد َكلِمُة َحقٍّ عنَد ُس�لطاٍن 

َجائٍر« 

مسند اإلمام أحمد )11143( 
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فتنـة  فـي  الجمعـة  يـوم   v اإلمـام علـي  خطـب 
الخوارج ، وبعـد أن حمـد اللـه وأثنـى عليه جـاء رجٌل 
فقـال : ال ُحكـَم إال لله ، ثـم قام آخُر فقـال: ال ُحكَم إال 
موَن الله ، فأشاَر  لله ، ثم قاموا في نواحي المسـجد يُحكِّ
عليهم بيِدِه : )اجلسـوا ، َنَعم ال ُحكَم إال لله.. كلمُة حٍق 
ُيبَتَغـى بهـا باطٌل ، ُحكـم اللـه أنتظـُر فيكم( ، فقام رجل 

منهـم واضعـًا أصبعيـه فـي أذنيـه ويقـول : )ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ( فـردَّ أميـر المؤمنين 

علي v بقوله تعالـى:)جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
خب مب ىب يب (

مصنَّف ابن أبي شيبة )37900(
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الُمنَْدفِـْع ـَباِب  لِلشَّ ُمـْجـَتـِمْع ُقـْل  َأْو  قًا   ُمَفـرَّ
َفْهِمُكْم في  ــَرى  َج ــاَذا  الُمتَِّسْع؟ َم َماِن  الزَّ  َعِن 

ْصِرُكْم َعَ في  ــِذي  الَّ الَوْعَي الَجِشْع؟ َمــِن  َنظََّم   َقْد 
ــًة ــَم ــظِ ــى َأْن ــنَ ــــْن َب الَبِشْع؟ َوَم الَبْغَي  َن  ــوَّ  َوَك
ــُه ــاَغ َص فِــْكــٍر  َطِمْع؟ َوَأيُّ  ُمْذ  فِينَا  إِْبِليُس 

 

ــــَدًة ــــنْ ـــًا َأِج ن ـــوِّ ـــَك َتـْجـَتـِمـْع ُم ال  ـٍة  ُأمَّ  في 

َوِمـْثـُلـَهـا َتْسَتِمْع َمــــَداِرٌس  ال   َجـَمـاَعــٌة 
َعْيُشَها َراِع  الـصِّ َأطِــْع َعَلى  ـْذ  َنـفِّ  َوفِْقُهـَها 

ــًة ــاَي َغ ــــوَن  ــــْدِرُك ُي في َعـْصِر إِْفٍك َقْد ُصنِْع ال 
 

ُعـُقـوُلـُهـْم َمـْسـُلـوَبًة 
 

ُرفِْع َعنُْهْم   َوِديـنُـُهـْم 
َبْعَضُهْم ـــْوُت  َدَع َوإِْن 

 
ُمنَْتِفْع َقــاُلــوا:   لِْلَحقِّ 

ـتِــي ُهــِويَّ َرَأْوا  ُمْبَتِدْع َوإِْن  َصــِفيٌق   َقاُلوا: 

الُهَدى ــَن  ِدي ُقــوا  َفــرَّ ــْد  ْع َق ُنِزِ َربِّي  ِمْن   َوالَخْوُف 
ــى ــاِل َأَت ــَح بِِْع َوَشــاِهــُد ال َفاتَّ ــَه  َط َقــْوِل  ــْن  ِم

 

ــَدا َب إِْن  ِمــنِّــي  ــــَك  َتـْقـَتنِْع َوَدْع َأالَّ  بِالـَعـْقـِل 
 

َأْبَتِغي فِـيـما  َفالـَفـْصـُل 
 

ْع ــِرِ ُش َما  َوِمنَْك  ِمنِّي 
 

المؤلف



ء  �ل�إ��ه��دا ا

يِقيَّـِة الُكْبَرى.. دِّ اِغبِيَن في َنْيـِل َمَراتِِب الصِّ ِب الِعْل�ِم الرَّ إلى ُط�اَّ
ـنَِد الُمتَِّصِل َكابِرًا َعْن َكابٍِر..  الِِح َحَمَلِة السَّ َشـْأُنُهْم َشْأُن َسَلِفِهُم الصَّ
ـٍد m: »َيِرُث َهَذا الِعْل�َم ِمْن ُكلِّ  ِذيـَن َصـحَّ فِيِهْم َقـْوُل َنبِيِّنَا ُمَحمَّ الَّ
َخَلٍف ُعُدوُلُه ، َينُْفوَن َعنُْه َتْحِريَف الَغالِيَن َواْنتَِحاَل الُمْبطِلِيَن َوَتْأِويَل 

الَجاِهلِيَن«)1( . 

اَلَمِة بِالِحْكَمِة َوالَمْوِعَظِة  ْعَوِة الَقاِئَمِة َعَلى َنْهِج السَّ َوإَِلى َشَباِب الدَّ
انِيَّ َوالَمنَْهَج الُقْرآنِيَّ في َقْولِِه َتَعاَلى:  بَّ الَحَسنَِة.. ُمْلَتِزِميَن التَّْوِجيَه الرَّ
)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث  (    ]الُحُجرات:11[ .

)1( السنن الكربى للبيهقي )20911( . 
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الحمـُد للـِه بيـدِه المقاليد ، والصـالُة والسـالُم على رسـوِل الفتـِح والمنِح 
والتوحيد ، والديـن الحنيفـّي المجيد ، سـيدنا محمـد بن عبداللـه الداعي إلى 
المنهِج السديِد والوعي األكيد ، وعلى آلِه وأصحابِه األماجيد ، وعلى التابعين 

لهم بإحساٍن إلى يوِم الَوعِد والوعيد.

وبعـد؛ فـإنَّ ممـا اسـتجدَّ ضـرورة معرفته اليـوم كشـف »فقه عل�وم العلم 
بعام�ات الس�اعة« ، ليس على صفة المألوف من ثمـرات الجمع للعالمات 
وشـرحها ، وإنما علـى صفة هيكلتها وترتيـب قواعدها وأصولهـا باعتبارها 
ركنـًا رابعًا من أركان الديـن.. وجزءًا ال يتجزأ من حديـث جبريل المعروف 

نة«. بـ»أم السُّ
 وقـد شـرحنا ضوابط هـذا الترتيب في كتابنـا »النُّبذة الصغ�رى في تفصيل 
وتحلي�ل العام�ات الكب�رى والوس�طى والصغرى« ، ووضعنـا تحـت هذه 
األقسـام الثالثة علوم فقه التحـوالت أو علوم المتغيِّرات الخمسـة بفروعها 
المتنوعة ولكن بأسـلوب مختصر ؛ ولهذا فقد خصصنا هذا الكتيب لدراسـة 
العلوم الخمسـة الخاصة بفقه المتغيرات من علم فقه التحوالت العلم الذي 
ُيعنـى بتجديد لغـة الدعوة إلى اللـه وبصيانة فقه الثوابت فـي مراحل القبض 

والنقض والوهن والتداعي .
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والمرجـو مـن الُمطَِّلـع على هـذا الكتيـب أن يرجع إلـى »النُّب�ذة الصغرى« 
ات »العلم بعامات  وغيرها من الكتب التي ُتعنى بالبسـط المفيد فـي كافة ُمهمَّ
يَّـة الجديدة القائمـة على الربط الشـرعي بين هذا  الس�اعة« ضمـن القراءة النَّصِّ

الفقه المغيب)1( وفقه العلوم األخرى.. والله َولِيُّ التوفيق.

المؤلف

ومعنى قولنا: )الفقه املغيب( أي: املرتوك تفصيله وتبويبه منذ الزمن األول، وسبب   )1(
واحلكم«  العلوم  »جامع  يف  احلنبيل  رجب  ابن  قال   ، باحلوادث  مرتبطًا  كونه  ذلك 
ص119 : وكان كثري من الصحابة والتابعني ئ يكرهون السؤال عن احلوادث 
قبل وقوعها وال جييبون عن ذلك، قال عمرو بن املرة : خرج عمر ؤ عىل الناس 
ابن عمر  كان شغال؟ وعن  فيام  لنا  فأين  يكن  مل  تسألوا عام  أن  ُج عليكم  ُأَحرِّ  : فقال 
ء قال : ال تسألوا عام مل يكن ، فإين سمعت عمر ؤ َلَعَن السائَل عام مل يكن 
، وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن يشء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا: ال ؛ قال : دعوه 
حتى يكون، وقال مرسوق : سألت أيبَّ بن كعب عن يشء فقال : أكان بعد؟ فقلت : 
: سئل عامر  ال، فقال: َأِرْحنا حتى يكوَن ، فإذا كان اجتهدنا لك َرْأَينَا ، وقال الشعبيُّ
عن مسألة فقال: هل كان هذا بعُد؟ قالوا : ال ، قال : فدعونا حتى يكون ، فإذا كان 

ْمنَاه لكم. شَّ َتَ
قلُت: ومثل هذا القول منحرص لدى أهل علم األصول يف احلوادث والتوسع يف 
توليد املسائل الفقهية قبل وقوعها ، مما يعرف باالفرتاضيات أو الفرضيات ، واشتغال 

البعض بتكلف اجلواب عن ذلك وكثرة اخلصومات يف اجلدال عليها . 
وليس  بالنصوص  احلوادث  ربط  هو  فإنام  التحوالت  فقه  من  بصدده  نحن  ما  أما 
بالرأي واجلدال ، ويف قول السلف أهنم يكرهون السؤال عن احلوادث قبل وقوعها 
فإن هلم بذلك مندوحة السكوت عن عالمات الساعة ؛ ألهنا مل تقع آنذاك ومل يشهدوا 

شيئا منها.
أما وقد وقع أكثرها اآلن وخاصة العالمات الوسطى والصغرى فاإليضاح عام وقع 

الزم وواجب كام أرشنا يف العبارات السابقة ، واهلل أعلم.
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ِت الِفَتِن َوَأْسَباِب الِوَقاَيِة ِمنَْها.. 1 فِْقُه النََّواِقِض َوالنََّقاِئِض َوُمِضالَّ

فِْقُه اإِلَشاَراِت َوالبَِشـاَراِت َوالنََّذاَراِت والَحَصاَناِت َوَشَرِف الَعَداَلِة . 2

نَِد. َوالسَّ

ـِة َوالتَّْطبِيِقيَِّة َوالثََّقاَفـاِت ، َوَما َيُخصُّ . 3 اِت الُعُلوِم النََّظِريَّ فِْقُه ُمْسـَتَجدَّ

اِت َوآلِيَّاِت  ـْلبِيََّة َواإِليَجابِيَِّة )النََّظِريَّ َعَة السَّ اإِلْعَجاَز الِعْلِميَّ َوالَمَعاِرَف الُمَتنَوِّ

التَّْطبِيِق(.

فِْقُه األَْشَراِط الَكْونِيَِّة َوالَماَلِحِم.. 4

َياَنِة َوالتَّاِريِخ.. 5 ْرِعيِّ َبْيَن الدِّ ْبِط الشَّ فِْقُه الرَّ

وقد أَشْرنا في»النبذة الصغرى« إلى التسلسل الهيكلي لهذه العلوم الخمسة 

وموقعها من الركن الرابع من أركان الدين ِوفَق الترتيب البياني التالي:
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الرسم البياين لعلوم فقه التحوالت

العلم 
بعالمات الساعة

نقض قرار 
العلم واالعتقاد

ألمانة»
ت ا

ضيع
«إذا 

ه»
هل

ري أ
غ

ىل 
ر إ

ألم
د ا

س
 و

ذا
«إ

نقض قرار
 الحكم واالقتصاد

علوم فقه التحوالت

العالمات الصغرى العالمات الوسطى العالمات الكربى

الركن األول
أن تلد األمة ربتها

الركن الثاني
أن ترى الحفاة العراة العالة 

رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان

ركنا العلم بعالمات الساعة

 فقه النواقض
والنقائض

 ومضالت الفتن
 وأسباب الوقاية

 منها
 يف الحكم والعلم

 واالقتصاد

 فقه اإلشارات
 والبشارات
 والنذارات

 والحصانات
 ورشف العدالة

والسند

 فقه مستجدات
 العلوم النظرية

 والتطبيقية
 وجديد الثقافة

 واملعارف السلبية
 واإليجابية وما
 يخص اإلعجاز

العلمي

 فقه األرشاط
الكونية واملالحم

 فقه الربط
 الرشعي بني

الديانة والتاريخ

«لتنقضن عرى اإلسالم 
عروة عروة ، كلما 

نقضت عروة تمسك 
الناس بالتي تليها ، 
أولهن نقضا الحكم 

وآخرهن الصالة»
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م
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تندرج العلوم الخمسـة المشـار إليها سـلفًا بالعلم بعالمات السـاعة كونها 
علومًا اسـتباقية في بعض نماذجها ، منطوية تحت ما أخبر عن وقوعه سـيدنا 
محمد ى استباقيًا قبل وقوعه، مثل ما أخبر عنه ى من النواقض والنقائض 
تها« ، واتخاذ المواقف  المعروفـة في فقه عالمات السـاعة بـ»الفتـن وُمِضالَّ

الشرعية حيالها.
ومثلهـا علـوم تجمع بيـن البشـارات المسـتقبلية والنذارات واإلشـارات 
ضة في عباد الله  وفقـه حصانة الذوات والمراحل مما يقطع األلسـنة المتخوِّ

الصالحين قديمًا وحديثًا.
ومنها علوم اسـتقرائية ترتبط بالتحوالت الكونية بمسيرة التاريخ اإلنساني 
وتصحيح مساره الشرعي َوفق ما جاءت به الرسالة الخاتمة وإدانة االنحرافات 
والتحريفات التي جرت وتجري على أيدي مدارس الكفر واإللحاد والنفاق 
جل من التفسـير المادي للحياة وَبـدء الخليقة ونهاية الكون  واالسـتتباع والدَّ
يات في حياة الجنسـْين..  وانحـراف مسـائل األخذ بالِقَيـم والضوابط والحرَّ

إلخ .
ة الديانة« ووظائفها في الحياة اإلنسانية يدرك من خالل  والُمتابع بَوعي »ُمهمَّ
االحتكاك بالحياة الفكرية المتطورة حجم المسؤولية الشرعية أمام السخرية 
يون مسـألة»الديانة والتدين« ، ويذهبون في  رون المادِّ التي يتناول بهـا المفكِّ
النيل من علوم الغيب والقضاء والقدر والسـوابق والخواتيم مذهب الجحود 
واإلنـكار، بـل ربمـا اعتبروا الخـوض فيها من ضـروب الجهل واألسـاطير 
والخيـاالت. ويفصلـون بيـن »الديـن والعلم« ، ويقـرؤون الديانة الشـرعية 
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بلغـة العقل المادي المجرد وبالتفسـير العقالني الوضعـي، معتقدين الحجة 
الدامغـة في نسـبة التطـور العلمي إلـى »الُكفـر والفلسـفة المادية«وحدها ، 
وأمـا الدين وعلـم الغيب فمتعارض مع الحقائق الِعلمية ، ثم ينسـبون العقل 
الراجح والعلم الراسـخ والدليل القاطع والبرهان الناصع لما اجتمعت عليه 

آراؤهم ورؤاهم الظنية علمانية أو إلحادية مجردة.
وبرز من عمق الواقع العربي واإلسـالمي الغثائي المتمرِحل َمن َحَمَل لَِواَء 
العلمانية والَعلمنة والعولمة المسيَّسة ، ليؤيد األطروحات الشيطانية علمانية 
وإلحادية على كافة المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 
ا.. بدًءا باألفكار الفلسـفية المنسـوبة قبل  واإلعالميـة والتعليمية ، وَهُلمَّ جرَّ
اإلسالم إلى اليونانية والهندية والفرعونية وغيرها وما تفرع عنها بعد اإلسالم 
وتغلغل في العقول العربية واإلسـالمية المتأثرة بالثقافات الغازية في مرحلة 
ها النبي محمد ى ، وما تالهـا من نقض قرار  »األحالس« التي كشـف ِسـرَّ
الُحكم اإلسـالمي العام بإسقاط السـلطان عبد الحميد الثاني وإعالن الدولة 
العلمانيـة األولى فـي عالمنا المغتصب على يد مصطفـى أتاتورك ، وما تاله 
اء« و»الدهيماء« حتى مرحلة »الفتنة الرابعة« التي يؤوُل فيها  من مرحلة »السرَّ
 m ـة إلـى الُكفر ، فعن أرطأة بن المنـذر قال : بلغنا أن رسـول الله أمـُر األمَّ
قـال : »تك�ون ف�ي أمتي أربع فت�ن تصيب أمتي ف�ي آخرها فت�ن مترادفة- إلى 
ة مع هذا مرة ومع هذا  قولـه: والرابعة تصي�رون فيها إلى الُكفر ، إذا كانت األمَّ
مرة با إمام وال جماعة ، ثم المس�يخ ، ثم طلوع الش�مس من مغربها ، ودون 
الس�اعة اثن�ان وس�بعون دجاالً ، منه�م من ال يتبع�ه إال رج�ل واحد«)1( ، وما 
كان فـي هـذه المراحل المسيَّسـة مـن )نقض( و)قبـض( و)تـداٍع( و)َوَهٍن( 

)1( الفتن لنعيم بن محَّاد )91( .
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و)اسـتتباٍع( و)توسيٍد( و)ضياِع أمانٍة( أدَّت كلها بالضرورة إلى فشّو مدارس 
االستعمار واالسـتهتار واالسـتثمار ، المهيمنة على مفاصل القرار الشـرعي 
للُحكم والعلم حتى اليوم ، بل وبرز من محيط »الفتنة ومؤسساتها المعاصرة« 
رك والضاللة  لف الصالح - أهل السند والعدالة الشرعية - بالشِّ من َرَبَط السَّ
بـاع الصحابة  مقابـل نسـبته الجريئة علمـاَء الغثاء وفقهـاء القصعة لألمانة واتِّ

والسلف.
وغفل علماء المسـلمين أنفسهم عن تشـخيص الحالة الكائنة ،  وقصر باع 
نة« ، وربط الركن  الكثير عن اسـتيعاب القراءة النصية لحديث جبريل »أم السُّ
الرابـع الخاص بالمتغيرات وفقه عالمات السـاعة بـاألركان الثالثة الجامعة 
ل بعلم وبغير  ل والتمـوُّ للثوابت ، وظـل العديد من العلمـاء عبر قرون التحوُّ
علـم يؤيدون الحركة التاريخية لالسـتعمار ، أو يصمتـون ِحياله ، ويتأقلمون 
جياًل بعد آخر على اسـتيعاب مخرجات السياسـة الغازية طوعًا وكرهًا حتى 

اليوم والليلة.
لقـد ثبـت يقينـًا وبما ال يدع مجاالً للشـك أن مـادة »علم فقـه التحوالت« 
معـادل ضروري وإيجابي لحفظ شـرف األركان الثالثـة وصيانتها من عبث 

العابثين ودجل الدجاجلة الموعود بهم في نصوص عالمات الساعة.
 كما أنها مؤشٌر شـرعيٌّ يحدد زمن البشارات والنذارات واإلشارات وأيام 
الحركـة وأيام السـكون ، وفقـٌه ُيميـز للمسـتبِصرين مراحل النقاء الشـرعي 
التي يجب فيها على المسـلم المشـاركة واإلدالء بالرأي والخدمة الواجبة ، 
وبيـن مراحل الضبابيـة والخلط والخبط والفتنة وما يجـب فيها من الصمت 
والخلود إلى السـكون واألخذ بأسباب الحذر والحيطة ، وخاصة عند وقوع 
األمة في »الغثاء المسيَّس« من حصول استتباعها لألمم األخرى وانتزاع هيبة 
اإلسـالم من صدور العدو ، ومن نقض العلم وقبض العلماء وشمول الوهن 



اإلقليد                                                                       نسخة قيد التعديل واملراجعة 161434

ل . والتداعي وإلى غير ذلك من عالمات التحوُّ
إنَّ فقه التحوالت المأخوذ من فقه العلم بعالمات الساعة مشحوٌن بتحليل 
ٌد ألسبابها ، وشارٌح لَدور العلم الحديث  وتفسير هذه الحالة الخطيرة ، وُمَقعِّ
ورمـوزه المادييـن فيها وما يفترونـه بخداعهم ودجلهم على األمم بُمسـمى 

ر للكفر واإللحاد والهيمنة على الشعوب . العلم النظري المسخَّ
كمـا أنَّ فقـه التحوالت يبـرز العالقـة الحميمة بين هـذه النمـاذج الِعلمية 
الماديـة وبين سياسـة اإلبليـس الرجيم فـي العالم اإلنسـاني ، بحيث يصبح 
الفكـر العلماني واإللحـادي وما تفرع عنهما من الـرؤى والنظريات الكافرة 
فـي شـؤون العقائـد واألخـالق والغيبيات جـزءًا من مشـروع الشـيطان في 
األرض ، وهـو المشـروع الذي أقسـم الشـيطان يـوم كفـره األول أن يطّبقه 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  اإلنسـان:)ہ  فـي 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
) وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې 

]النساء: 120-118[.

والمعلـوم بيقيـٍن أن الفكـر العلمانـي واإللحادي وما شـابهه مـن األفكار 
الوثنية والجاهلية وانحرافات أهل الكتاب يصب في مشروع الشيطان الَمريد 
، وبدراسـتنا لفقه التحوالت في أقسامه الخمسـة ُنَميُِّز بين مواقع هذه العلوم 
من خدمة المشـروع الشيطاني في مسمياته االحتناكية وأنويته الطبعية ، وبين 
خدمـة المشـروع الربانـي فـي نورانيتـه الشـرعية وثوابتـه النبويـة وظواهره 

ـندية األبوية وعدالـة رجاله وأئمته العـدول..)ڱ ڱ ڱ ڱ ں  السَّ
ں...(]الِحجر:42[  )مخ جس حس خس(]ص:83[ .

كمـا أنَّ علمـاء المـادة صرفوا العقـل اإلسـالمي المعاصر - كمـا صرفوا 



اإلقليد                                                                       نسخة قيد التعديل واملراجعة 171434

واليقينيـات  والمسـلَّمات  الغيبيـات  عـن   - بعمومـه  اإلنسـاني  العقـل 
الكونية ، وربطوها بالعلم النظري الحديث ، وَشـككوا فـي الثوابت العقدية 
بيـن  بهـذا  المطلقة..وفصلـوا  الماديـة  العلمي ، والحقائـق  البحـث  باسـم 
دوا العلوم النظرية  األسـباب ومسـببها ، وبين الظواهر وخالقها ، ألنهم جـرَّ
والثقافـة اإلنسـانية عن االرتباط بقضايـا التدين والديانة تبعـًا لموقف علماء 
الغرب من الكنيسة في مرحلة الثورة الصناعية ومقدماتها ، وما تمخض عنها 
مـن صراع بيـن الفريقين ، ومـن خالل هذه النظرة السـلبية َأْنَزَلْت المدرسـة 
العلمانية هذا الموقف خالل مرحلة الهيمنة االسـتعمارية على ديانة اإلسالم 

تشفيًا وعداوة ، واإلسالم من ذلك براء.
ولإلسـالم بأركانه األربعـة موقٌف من المدرسـة العلمانية ومن المدرسـة 
الَكنَسـية . وهـو – أي : اإلسـالم - َمعنـيٌّ بتصحيـح مـا أخطأتـه المـدارس 
اليهوديـة والنصرانيـة والجاهليـة الوثنيـة والمـدارس العلمانيـة اإللحاديـة 

والتوليفية وغيرها.
ال  مجتمعـًة  األربعـة  الديـن  أركان  ودراسـة  بقـراءة  مرهـوٌن  والتصحيـُح 
متفرقًة ، حيث تقوم أركان الثوابت الثالثة بأمر التكليفات المشروعة على األمم 
والشعوب ، ويقوم الركن الرابع بأمر المتغيرات واالنحرافات والجنوحات في 
أمة اإلسـالم وفي غيرهـا من أمم أهل الكتـاب وأمة العـرب والفرس وغيرهم 
من الشـعوب.. كما يقوم أيضًا بتفسـير ما تقوم به الشـعوب اإلنسـانية من ثورة 
الصناعـة والمعلومـات وعلـوم المادة ومـا يترتب على هذا القيـام من توظيٍف 
سـلبيٍّ ضد الديانة اإلسـالمية ، وعالقة هذا التوظيف بالشيطان والدجال ومن 
رت منهم أحاديث عالمات  سـار في فلكهما من الدجاجلة الُمضلِّين ممن حـذَّ

الساعة ووصفت أحوالهم وصفاتهم وأعمالهم ووسائل انحرافهم.
والُمعَتَقـد - والله أعلم - أنَّ ديَن اإلسـالم بأركانـه األربعة حوى مهمات 
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الدين والدنيا ، وحدد المعالم الخيِّرة والشواهد النيِّرة في الحياتين ، كما دمغ 
وأدان الكفر والدجال والشيطان ، وكشف في فقه الركن الرابع ـ بالخصوص 
ـ مواقـع اإليجابية والسـلبية في منطلقات األمم والشـعوب.. ولـم يبَق علينا 
نحن المسـلمين غيـر العود إلى ربط الوحـدة الموضوعية في حديث جبريل 
بـاألركان األربعـة لنحـلَّ لغـز الحياتيـن الدينيـة والدنيوية من داخـل النص 
الشـرعي العظيم. وجـزى الله علماء األصول والحديث والتفسـير والعقيدة 
واللغـة وغيرها خير الجزاء على ما خدموه في أركان الثوابت الشـرعية ، وما 
أفاضوه من التفريعات والحواشي والمسائل كلٌّ على نهج مذهبه ومدرسته.. 
وبقـي علينا جميعًا تالفي الهوة السـحيقة التي عمل الشـيطان ووكالؤه على 

إسقاط المسلمين فيها بين »المنافسة والتحريش«.
والهـوة المشـار إليهـا ال يمكـن تالفيهـا وال سـد الثغـرات التـي دخـل 
الشـيطان ووكالؤه منها إال بعمق الدراسـة لركن المتغيـرات الخاص بـ»فقه 
التحـوالت« ، ألن النصوص المجموعة في هذا الفقـه َمْعنِيٌَّة بمراحل التغيير 
والنقض والقبض ، وبفقدانه وعدم النظر فيه ظل المسـلمون يعالجون قضايا 

المتغيرات بنصوص الثوابت وما تفرع عنها ، والزالوا كذلك..
وربمـا تناولوا أحاديث عالمات السـاعة بكونه ليس فقهًا شـرعيًا ومعالجًة 
نبويًة ، وإنمـا اعتبـروه اسـتدالالً مبتورًا عن مـادة فقهه الشـرعية ، حتى صار 
الفرد المدان أو الجماعة المدانة بالنص الفقهي في عالمات السـاعة يوظفان 
األحاديث ذاتها على أضدادهم ومخالفيهم من ُأمة اإلسـالم العدول ، وصار 
أصحـاب السياسـة من الحـكام وبطانتهـم واألحـزاب وأتباعهم ُيهندسـون 
األحاديث النبوية َوفَق الظروف السياسـية واألحداث الجارية ، ذات العالقة 

بالدجل والدجاجلة وسياسة التهيئة للمسيخ الدجال..ولألسف.
إنَّ ابتعـاَث الركـن الرابع ِمـن َمكَمِن سـجنِه التاريخي أمٌر شـرعٌي ضرورٌي ال 
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َمنـاص عنـه وال فكاك ، وبابتعاثـه الواعي تبـدأ الدراسـة الموضوعية للنصوص 
النبوية متسلسـلًة بصفتهـا الهرمية من األعلى إلى األدنى حتى تبلغ الدراسـة إلى 
مـا يخص التفريع والتنويع في شـأن تجديد منهج الدعوة إلى الله واسـتمرار لغة 

الحكمة والموعظة الحسنة.
فيـن أنَّ االبتعاث المنشـود إعـادة قراءة  ولقـد ظـن بعض الباحثيـن والمثقَّ
العالمـات واألشـراط وفـق االسـتقراء العقالني والفهـم الميداني لمسـيرة 
الحياة المعاصرة فبرزت عشـرات المؤلفات والرسـائل والبحوث المتناولة 
لمسـميات متنوعة العبارات والشـعارات ، كل منها يحمـل ثقافة ومتجهات 
وسياسة »المنهج المذهبي المتداول« ، ويربط الثوابت وعالمات الساعة بما 
تتصوره األفهام المتقولِبة ضمن سياسـات االستتباع والوهن والغثاء المدانة 
في »عالمات السـاعة« ، أو هي نموذج من تحقيقـات المؤلفات القديمة في 
الفتن والعالمات واألشـراط والتركيز علـى تصحيح األحاديث وعزوها إلى 

موقعها من الصحة والُحسن والضعف.
والذي يظهر للمسـتبصر أنَّ مثَل هذا االبتعاِث خدمٌة جليلٌة للمادِة الشرعيِة 
المقروءِة عبـَر األجيال ؛ ولكنها منقطعٌة تمامًا عن أصولها الشـرعية ، ومثاٌل 
مـن أمثلـة التجديـد على صفـة التقليـد لمن سـبق من علمـاء هـذا العلم أو 
المشتغلين به كنصوص ، مع تصحيح ما وقعوا فيه من خطأِ العزِو واإلسقاِط 

والمطابقة على الواقع.
والحقيقُة التي ُيفِصُح عنها فقه التحوالت ـ المعنيُّ بركن المتغيرات في فقه 
العلم بعالمات السـاعة ، القائُم في أصالته على دراسـة الوحدة الموضوعية 
لرباعيـة األركان في حديث جبريل ، الموصوِف لـدى علماء األصول بـ» أم 
ـنَّة «: ـ أنَّ االبتعـاَث الصحيَح لهـذا العلم ال يقُف عند تنـاول المألوف ،  السُّ

وإنما يتجاوُزه بعد االستفادة منه إلى أمرين:
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األول: ربُط هذا العلم بأصله الشرعي في حديث جبريل.
الثان�ي: إعادُة هيكلِة قواعد علم السـاعة ومتفرعاته ضمن الدراسـة النصية 

الشرعية للركن الرابع من حديث أم السنة بطرفْيها:
َتها« أو »ربَّها«- 1  »أن َتلَِد األَمُة ربَّ
اء يتطاولون في الُبنيان« - 2  »وأن َترى الُحفاة الُعراة العالة ِرعاَء الشَّ

وهذا ما تعتني به هذه الرسالة.
ومـن هذا المدخل النَّصي الُمعتبر تبدأ ُمهمـة االبتعاث الجديد لقراءة علم 
المتغيـرات مشـفوعًا أيضـًا بدراسـة العالمـات المتماسـكة بينـه وبين علوم 

الثوابت الثالثة: اإلسالم واإليمان واإلحسان.. وبالله التوفيق.
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�ل���ن���ي ا �و
ُأطلق على هذا العلم مسـمى »فقـه النواقض والنقائـض« كونه مخصوصًا 
بهذا النـوع من فتن الُحكم والعلم ، وشـؤون االعتقـاد واالقتصاد ، والتربية 
والتعليم واإلعالم والثقافة وأمور الديانة والتديُّن ، وما أصاب أهل هذا األمر 
من الفتن وُمضالتها مما يندرج تحت اإلشـارات النبوية العديدة ، وسنتناول 

هذا األمر بالتفصيل.
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للفتنِة َمعنيان أساسيان:
االبتـالءات العامـة التي تصيب الفرد أو األمـة ، ويكون بها حصول 	 

ل مخالف ألمر الشريعة. انحراف أو تحوُّ
االختبـار للمسـلم ينال به الثـواب واألجر عند صبره واحتسـابه لله 	 

تعالى كما هو في فتنة المال واألهل والولد.
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أما ُمضالت الفتن فينحصر المعنى فيها على أمرين مهمين:
فت�ن العل�م واالعتق�اد، وقاعدتهـا النصيـة: »أْن َتلِ�َد األَمُة ( 1

ربَّتها« أو : »ربَّها«.
فت�ن الُحكم واالقتصاد، وقاعدتها النصية : »أْن َترى الُحفاَة ( 2

اء َيتطاولون في الُبنيان«)1(. الُعراَة العالَة ِرعاَء الشَّ

)1( صحيح مسلم )8( . 
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وهما أصل جامع لما عّرفناه بـ)النواقض والنقائض( ، وقد أشرنا في كتابنا 
»دوائر اإلعادة ومراتب اإلفادة« إلى أنَّ علم )النواقض والنقائض( أحد فروع 

علم المتغيرات.
و»النواقض« لغًة : جمع ناقض مأخوذة من الفعل )نقض ينقض( ، وهو ما 
يزيل الشيء من أساسه ويقطعه من أصله. وفي اصطاح فقه التحوالت : هو 
اسٌم لكل ما ينقض العرى في شؤون الُحكم والِعلم واألعمال والِقَيم وثوابت 
العبادة والعادة .. وإلى هذا المعنى يشـير الحديث الصحيح : »َلُتنَْقَضنَّ ُعرى 
اإلس�ام ُعروًة ُعروًة ، كلما انتقضْت عروٌة تشبث الناس بالتي تليها ، فأولهنَّ 

نقضًا الُحكم ، وآخرهنَّ الصاة«)1(.. »وُربَّ ُمَصلٍّ ال خاق له«)2(.
وأمـا »النقائض« لغًة : فجمع نقيض ، مأخوذة مـن صيغة المفاعلة )ناقض 

يناقض( ، أي : جاء بما يخالف المألوف والسائد ويعارضه. 
وفـي اصطالح فقه التحوالت : اسـم لكل موقف ضـديٍّ يصدر من فرد أو 
جماعـة يخالف العمل الشـرعي السـائد ، ويأتي بضده بدليـل مناقض وفهم 
معـارض ، فهـو يأتي بمعنـى الضديـة واإلتيان بمـا ينافس األمر وينـازع فيه 
علـى صفة الصـراع الفكري في العقائـد والعبادات والعادات وفي السياسـة 
واالقتصـاد والتربيـة والتعليم والثقافـة واإلعالم ، بما يزعزع ثوابت شـرعية 
سـائدة بنقائضهـا المسيسـة لتصـب فـي نهايـة األمـر إلـى التفـرق والعداوة 

والبغضاء بين المصلين.
والنقائض والنواقض هي في األصل وسـيلة الشـيطان في البشرية إلنجاح 

مشروعه األنوي الخطير ومشروعه المشار إليه يكمن في أمرين أساسيين :

)1( »مسند أمحد« )22160( .
ما  األمانة ، وآخر  الناس  من  يرفع  ما  »أول  للطرباين )387(:  الصغري«  »املعجم  ويف   )2(

يبقى الصاة ، ورب مصل ال خاق فيه« ، ويف »شعب اإليامن« بلفظ : »ال خري فيه«.
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المنافسة- 1
التحريش- 2

فالمنافسـة مادة الصراع األساسـي في النفس البشرية وهي طبع من الطباع 
ضها إال الديانـة الشـرعية المتكاملة ، ومتى  المودعـة فـي اإلنسـان ، وال ُتروِّ
ما وجد الشـيطان النفس البشـرية المجردة عن التزكيـة والديانة فتح لها باب 

اإلثارة والطموح لتبدأ حالة التنافس والمنافسة. 
الغيبـة  علـى  القائمـة  »التحريـش«  مـادة  المنافسـة  إنجـاح  وعامـل 
والنميمـة والكـذب والبهـت وسـوء الظـن والتحسـس والتنابـز باأللقـاب 
يات ، وبهذه المـادة الطبعية البشـرية ـ التي تزيـد بالجهل والعصبية  والمسـمَّ
والحميـة وُحب الذات ـ َتنجح مادة »النواقض والنقائض« في إشـعال الفتن 

ومضالتها في الشعوب..
وقـد شـهدت األمـة اإلسـالمية فـي مراحلهـا المتقلبـة نمـاذج المنافسـة 
والتحريـش المؤديـة إلى الفرقـة واالختـالف والتنازع والحـروب منذ عهد 
الملـك العضوض حتـى عهد الغثائيـة الموعـودة.. وحشـَد كل فريق جملة 
)النواقض والنقائض( ضد خصمه ومعارضه ومنافسـه خطابة وكتابة وتوثيقًا 
تاريخيًا.. ولم يسـلم من هذه العلل المدمرة إال األثبات العدول.. وهم قليل 
من قليل.. وسنقرأ مواقفهم في الحق البحث النصي الخاص بفقه التحوالت 

وأقسام علومه الخمسة..
ِة المنافسـة المشـار إليها في المشـروع األنوي اإلبليسـي قوُل  وشـاِهُد ِعلَّ
المعلـم األعظم m فـي الحديث الصحيح : »إني لس�ُت أخش�ى عليكم أن 
ُتش�ركوا بعدي ، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا 
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كم�ا هلك م�ن كان قبلكم«)1( ، وهـذا الحديث ملحٌظ نبويٌّ هام إلى مسـألة 
التنافس في قضايا العلم واالعتقاد.

والثاني من شـواهد النبوة في ِعلَّة التحريش الذي تصاب به األمة قوله ى 
في الحديث الصحيح : »فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط 
الدني�ا عليكم كما ُبِس�َطْت على م�ن كان قبلكم ، فتنافس�وها كما تنافس�وها 
وتهلكك�م كما أهلكتهم«)2( ، وفي رواية : »وُتلهيك�م كما ألهتُهم«)3( ، وهذا 

أيضًا ملحٌظ نبويٌّ هام في مسألة التنافس في قضايا الُحكم واالقتصاد.
وقد اسـتفحل الداء الناخر في األمة على هذين العنصريِن المفسديِن حتى 
عصرنا اليوم ، وتوارثت الشعوب الحقد والبغضاء واألزمات جياًل بعد جيل 

ومرحلًة بعد أخرى.. وِمن َخلفها الشيطان بخيله وَرِجله . 
ومظاهـر هـذا األمر بـارزٌة في الصـراع العقـدي والسياسـي واالقتصادي 
ـنة ، وفي غيرها من الشـعوب  والحزبـي والفئـوي في شـعوب القـرآن والسُّ
العلمانية والعلمنية والعولمية ، َوفَق المخرِج الشـيطاني الدجالي الُمبرَمج.. 
وهو الُمخرج الذي اتسـع في الهيمنة والسـيطرة والتحكـم الفعلي منذ بداية 
المرحلة الغثائية ، وهي المرحلة التي شـهدت سـقوط القـرار العالمي لألمة 
اإلسـالمية بسـقوط الخليفة العثماني السـلطان عبدالحميد الثانـي ، وابتداء 
المرحلـة المدونمة)4( ذات العالقة بالمصالح االسـتراتيجية للعصبة العالمية 

)1( صحيح مسلم )2296( .
)2( صحيح البخاري )3158( . 
)3( صحيح البخاري )6425(  . 

املرحلة املدونمة : مرحلة هيمنة هيود الدونمة عىل قرار احلكم حتت غطاء حزب االحتاد   )4(
والرتقي يف الدولة العثامنية بعد عزل السلطان عبداحلميد الثاين رمحه اهلل، وهي املرحلة 
اخلالفة  دولة  عن  كانت  التي  اإلجيابية  الصورة  فيها  حتولت  عامًا   15 امتدت  التي 



اإلقليد                                                                       نسخة قيد التعديل واملراجعة 251434

االسـتعمارية ، وما تالها من مراحل المنافسـة والتحريش والتداعي والوهن 
والتوسيد وضياع األمانات.. وفيها يقول ى : »كيف بك يا ثوبان إذا تداعت 
عليك�م األم�م كتداعيك�م على قصعة الطع�ام تصيبون منه« قـال ثوبان : بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله أِمن ِقلَّة بنا ؟ قال : »ال.. أنتم يومئذ كثيٌر ولكن ُيلقى 
ف�ي قلوبك�م الَوَه�ن« قالوا : ومـا الوهن يا رسـول الله؟ قـال : »ُحبُّكم الدنيا 

وكراِهَيُتكم القتاَل«)1( ، ومفهوم الغثائية يشمل عدة تقلبات مرحلية :
• مرحلة االستظهار	
• ثم مرحلة االستعمار	
• ثم مرحلة االستهتار	
• ثم مرحلة االستثمار.	

ويقابلها في النص النبوي من فقه عالمات الساعة المراحل التالية:
• مرحلة فتنة األحالس	
• اء	 ثم مرحلة فتنة السرَّ
• ثم مرحلة فتنة الدهيماء	
• ة فيها إلى الُكفر)2(.	 ثم مرحلة الفتنة الرابعة التي يؤول أمر األمَّ

ت هذه المراحل الغثائية كلها في أمة القرآن والسـنة؛ وتكاد مرحلة  وقد مرَّ
الفتنة الرابعة المشـار إليها أن تتمخض عن ما بقي من فتنة الصيلمة ، وتسمى 

األجنبية  التدخالت  بفعل  والشعوب  القوميات  بني  ورصاع  وبغضاء  عداوة  إىل 
والتحالفات الشيطانية الدجالية ، وهي التي أشار إليها حديث األعرايب السائل عن 
الساعة فقال النبي m : »إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة« قال : وكيف إضاعتها؟ 

د األمر إىل غري أهله« . قال: »إذا ُوسِّ
)1( »مسند أمحد« )8714( .

راجع كتابنا »األسس واملنطلقات« ملعرفة تفصيل هذه املراحل.  )2(
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أيضًا مرحلة االستنفار ، وهي المرحلة السابقة للمرحلة السفيانية والله أعلم.
لقـد تناول العديد مـن العلماء والباحثين والمختصيـن موضوع )عالمات 
السـاعة( ، وصنفوا فيهـا المؤلفات العديـدة والبحوث المفيـدة ، ومنهم من 
تناول عالمات السـاعة كفقه يعتمد التحليـل والمطابقة بين الفتن ومجريات 
الواقـع ؛ ولكـن دون ربطهـا بالوحـدة الموضوعيـة لحديـث جبريـل ودون 

اإلشارة لركنية الركن الرابع ، ودون الربط بين الديانة والتاريخ.
وقد أشـرنا في كتابنا »دوائر اإلعـادة ومراتب اإلفادة« إلى جملة من نماذج 
تها ، كما جاءت في مسـيرة التاريخ اإلسـالمي ، مع تفنيد أنواع  الفتن وُمِضالَّ

وأنماط الفتنة ، فليراجع الراغب في ذلك لمزيد من االستفادة واالطالع.
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وأمـا الوقايـة مـن الفتن وُمضالتهـا فهو فقه مرتبـط بهـذا الفصل ، حيث بيَّن 
المصطفى ى العلل والخالص منها وكيفيات المعاملة مع نماذجها ورؤوسها 
وأقماعهـا ، ويلتصق هذا األمر التصاقا الزمـًا بالتحوالت والمتغيرات وَيحتاج 
إلى تبيين وسـائلها ومسـائلها؛حيث أصيبت األمة في شـتى مراحلها وأحداثها 

بِعلة االندفاع رغبًة في المشاركة لمظاهر التغيُّرات االجتماعية والسياسية.
ت  ر منه النبي ىوأسـماها: »ُمِضالَّ ومنهـا –أي: فـي هذه المظاهر - ما قد حذَّ
الفتـن« ، والمعلـوم أن فقـه التحـوالت يعتني بدراسـة الفتـن عمومـًا وُمضالتها 
خصوصـًا ، ويضـع كل نموذج فيما يناسـبه ويخصـه من فقه األصـول أو من فقه 
التحوالت ، حيث إنَّ الفتن الخاصة بفقه التحوالت ترتبط بمسـائل نقض الحكم 
والعلـم ومسـائل الدجل والدجاجلـة الذين ُيحرفـون الَكِلم عـن مواضعه ، وبما 

ُيصيب المسلمين في قرار الُحكم والعلم من أثر االستتباع واألخذ بَسنن األُمم.
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كمـا اعتنـت أحاديـث العلـم بعالمات السـاعة بفقـه الفتـن اعتنـاًء كبيرًا ، 
وجمعـْت في نصوصها المحفوظـِة على اختالف مراتبها مـن حيث الصحة 
والحسـن والضعف مـادَة العلم بهـذا الفقـه ومواضيعه المتشـعبِة بما ُيغطي 

مساحة األزمنة وحوادثها.. قديمة وحديثة ومستقبلية.
ـن الواعـي في أحاديـث الفتن ومضالتها منذ وفـاة النبي ى حتى  وبالتمعُّ
مرحلة التمزق والتشـرذم ـ سـواء قبل مرحلة الغثائية أوما كان خاللها ، أوما 
ِن  ـَير ـ بهـذا التََّمعُّ تناولـه فقهـاء هذا العلـم ورواة األحاديـث واألخبار والسِّ
يتبيَّـن المعنـى الشـريف من دعـوة المصطفى ى للسـالمة مـن الفتن ، كما 
يتبيـن للباحـث: َمن ُهـُم المعنيون بهـذا المنهـج اإليجابي على مـر التاريخ 
اإلسـالمي؟ وما هي الوسـائل الشـرعية المتَّبعة لضمان السـالمة من الفتن؟ 
ومـن هم أهـل الفرقة الناجيـة والخلفاء الراشـدون المهديون عبـر المراحل 
التاريخيـة المتنوعة؟ وما هي صفاتهـم وعالقاتهم وظواهرهم وآثارهم ولغة 

دعوتهم وفقههم المتميز؟
ثـم مـن هم المنتحلـون صفَة السـالمِة والنجاِة إفـكًا وكذبـًا وزورًا وبهتانًا 
وتطـاوالً؟ ومـا صفاتهـم وعالماتهـم وظواهرهـم وآثارهـم ولغـة دعوتهم 
وفقههـم المعلـول بالنواقـض والنقائض والتحريش والمنافسـة؟ سـواء في 

العصور التاريخية الماضية ، أو في بقية المراحل الزمنية الالحقة.
 وقد كان أكابر الصحابة n يجعلون من الدعاء وااللتجاء إلى الله أوَل أسباب 

الوقاية من الفتن الُمِضلَّة التي عاصروها وعاصروا رموزها في الُحكم والِعلم.
فهذا أبو هريرة ؤ كان يكثر من قوله في دعائه : )اللهم ال ُتدركني سنة 

ستين ، وال إمارة الصبيان()1( فاستجاب الله دعاءه ومات عام 59هـ . 

فتح الباري البن حجر )10/13( .   )1(
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وعـن أبـي هريرة v قـال : سـمعُت الصـادق المصـدوق ى يقول : 
»َهَلَكُة أمتي على َيَدْي ِغلمٍة ِمن ُقِريش«)1(.

كمـا أنَّ أحاديـث المصطفى m الخاصة بالوقاية مـن الفتن قد أبقت لنا جملة 
من التحصينات وأسـباب االسـتعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن ،  وَورد في 
هذا الباب من اآليات واألحاديث واألدعية والمواقف ما يفيد الراغب الطالب ، 

• ال ، وقـراءة 	 جَّ كقـراءة فواتـح سـورة الكهـف ِحصنـًا وِحـرزًا مـن الدَّ
المعـوذات واإلخـالص فـي الحفظ من الشـيطان والبالء والسـلطان 

والحية والعقرب ومن األمراض واألسقام.
• كما أنَّ من أسباب الوقاية من الفتن الُمِضلَّة عند بروزها : العياذ بمالذ 	

آمن وااللتجاء إلى ملجأ يحفظ المرء وأهله ودينه ويحفظه من الوقوع 
بلسـانه من الذم أو الوقوع بيده في الدم. والملجأ والمعاذ هو الهروب 
ض ألربابها ، كمـا ورد في الحديث عن  مـن مواقع الفتنة وعـدم التعرُّ
أبـي هريـرة v قال : »س�تكون فِت�ٌن القاع�ُد فيها خير م�ن القائم ، 
والقائ�م فيها خير من الماش�ي ، والماش�ي فيها خير من الس�اعي ، من 

ُيشِرف لها تسَتشِرْفُه ومن وجد منها ملجًأ أو معاذًا فليُعذ به«)2(.
• ومن وسـائل السـالمة في الفتن : تعطيل آلة الحرب وترك استخدامها 	

 : m عند اختالف الناس على الُملك والُحكم والسـلطان لقول النبي
ِه بَحجر ، ثم لَِينُْج إِِن استطاع النََّجاَء...  »َيْعَمُد إلى سيِفه فَيُدقَّ على َحدِّ
إلخ الحديث«)3( ، وفي روايـة الطبراني : »وإالَّ فَمن َأَتْت عليه فْلَيْمِش 
بسيفه إلى َصَفاٍة« –أي : َحَجٍر - »َفْلَيْضِرْب به حتى ينكسَر ثم يضطجْع 

صحيح البخاري )7058( .  )1(
»صحيح البخاري« )7081(  .  )2(

صحيح مسلم )2887(.  )3(
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حتى َتنَْجلَِي عما انجلْت«)1( وَذَكر الحديث.
• ومن وسـائل السـالمة في الفتـن : اعتزال الُكتل والجماعـات المختلفة 	

لقـول حذيفـة v للنبـي m : فـإن لم يكن لهـم جماعـة وال إمام؟ 
قال: »فاعتزل تلك الِفرق كلها ولو أن َتَعضَّ بأصِل ش�جرٍة حتى ُيدرَكك 
الم�وت وأنت على ذلك«)2( ، حيث تكون المشـاركة والمسـاندة للفتنة 
وأربابهـا إثمًا وضاللًة لقوله m : »من كثَّر َس�واَد ق�وٍم فهو منهم ، ومن 
رضَي َعَمَل قوٍم كاَن َش�ريَك من َعِم�َل بِه«)3( ، وخاصة في العصور التي 
يؤول أمر األمة فيها إلى »العدو الكافر« اقتصادًا وسياسًة وإعالمًا وثقافًة.

• ومن وسائل السالمة: االهتماُم بالخاصة وترك العامة ، فعن أبي هريرة 	
v قال: قال رسـول اللهm لعبـد الله بن عمرو:»كيف بك يا عبد 
الل�ه ب�ن عم�رو إذا َبِقيَت ف�ي ُحثالٍة م�ن الناس ، قد َمَرج�ت عهوُدهم 
وأماناُتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟« وشـبَّك بين أصابعه.قال:قلت: يا 
هم«)4(. رسول الله.. ما تأمُرني؟قال: »عليك بخاصتك وَدْع عنك عوامَّ

• عاب والجبال واتخاذ 	 ين إلى الشِّ ومن وسـائل السـالمة : الهروب بالدِّ
الغنم وسـيلة عيـش ورزق ، لحديث أبي سـعيد الخدري v قال: 
قال رسـول الله m:»ُيوِش�ُك أن يكوَن خيَر مال المس�لم غنٌم يتبع بها 
َش�َعَف الجبال ومواقَع القطر يفرُّ بدينه من الفتن..«)5( ، وحديث النبي 
m: »إنها س�تكون فتنة المضطجع فيها خي�ر من الجالس ، والجالس 

مسند أمحد )17010( .   )1(
صحيح البخاري )3606( .  )2(

املطالب العالية البن حجر العسقالين )1660( .  )3(
مسند أمحد )6508( .  )4(
رواه البخاري )19( .   )5(
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خير من القائم ، والقائم خير من الس�اعي« فقال رجل: يا رسـول الله: 
مـا تأمرني؟ قـال: »من كانْت له إبٌل فليلح�ْق بإبله ، ومن كانت له غنٌم 
فليلحْق بغنمه ، ومن كانت له أرٌض فليلحق بأرضه.. إلخ الحديث«)1(.

• ومن وسائل السالمة: لزوم البيت وعدم الخروج منه ، قاله رسول الله 	
m لعبد الله بن عمرو:»كيف بك إذا َبِقيَت في حثالٍة من الناس« اآلنف 
ذكره ، وفي رواية قال : »الزْم بيَتك وأملِك عليك لساَنك وُخْذ ما تعرُف 
وَدع ما ُتنكر ، وعليك بأمر خاصِة نفس�ك ، وَدْع أم�َر العامِة«)2( ، وفي 
الحديـث اآلخـر:»إنَّ بي�ن أيديكم فِتن�ًا كِقَط�ع الليل المظل�م ، ُيصبح 
الرجل فيها مؤمنًا وُيمس�ي كافرًا ويمس�ي مؤمنًا ويصبح كافرًا ، القاعد 
فيها خيٌر من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خيٌر من 

الساعي« قالوا: ما تأمرنا؟ قال: »كونوا أحاَس بيوتكم«)3(.
• ومن وسـائل السـالمة من الفتن: ُمداراُة الناس وُحسن المعاملة معهم 	

فيمـا يمكـن المعاملـة به من ُحسـن الُخُلق ، شـاهد ذلـك حديث أبي 
ذر v قـال: قـال رسـول اللـه m:»يا أب�ا ذر كيف أن�ت إذا كنت 
ف�ي ُحثالة؟« وشـبَّك بيـن أصابعه.قلـت: يا رسـول الله مـا تأمرني؟: 
»قال:اصبر..اصب�ر.. اصبر..خالِق�وا الناس بأخاقه�م وخالفوهم في 

أعمالهم«)4(.

صحيح مسلم )2887( .  )1(
مسند أمحد )6987( .  )2(

)3( سنن أيب داود )2624( . 
املستدرك عىل الصحيحني )5464(.  )4(
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�ي  �ن��ا �ل��ح������ا ا �ي �و را ا �ل���ن��دن ا �ي �و را ل��لن����ش��ا
� ا �ي �و را �ل�إ���ش��ا م ا

���ي�ه �ع������و
��ن

�ل��س���ن��د ا ال�هي �و �ل���ع��دا  ا
ر��ن
�و����ش

وهذا الفقه هو أحد فروع أقسام دراسة علم التحوالت باإلجمال باعتبارها 
علومًا اسـتباقية جاءت على لسـان من ال ينطق عن الهـوى ى ، فهي بذلك 
تحمل تفسـير المستقبل وحوادثه ، ولها وظيفتها االعتبارية في مراحل الفتن 

وأيام المتغيرات وسنتناولها في هذا الباب مقسمة حسب أسمائها:

ِ
�ة ا رِ ل� ��سِش ِأ

�ل�ا
� ِ��ةْ��ُ ا

���� - 
أ
ا

وهـو الفقـه الخاص في علوم السـاعة ومتغيراتها باإلشـارة والرمز)1( ألمر 
معيـن أو حالـة متوقعة قد يفصح عنهـا ى تصريحـًا أو تلميحًا ، إما بوقوعه 
فـي حياته أو بعد وفاته ، كقوله ى: »من نجا من ثاث فقد نجا« قالها ثالث 
مـرات ، قالوا: ماذا يا رسـول الله؟ قال:»موتي ، وَقْت�ُل خليفٍة ُمْصَطبٍِر بالحق 

ُيعطيه ، والدجاُل«)2(.

ومنهـا قولـه m: »إذا هلك قيصر ف�ا قيصر بعده ، وإذا هلك كس�رى فا 
كسرى بعده ، والذي نفسي بيده َلُتنَْفُقنَّ كنوُزهما في سبيل الله«)3( ، وقد وقع 

.nذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان

ومـن اإلشـارات أيضًا قـول أبي ذر v قـال: قال رسـول الله ى: »ال 

تبني  مستقلة  مستفيضة  دراسة  إىل  التحوالت« ، وحيتاج  »فقه  يف  عظيم  موقع  للرمز   )1(
وصوله وفصوله ، ونرجو اهلل أن يوفقنا لذلك.. انظر فصل )الرموز واإلشارات( يف 

خامتة اجلزء األول من كتابنا »األسس واملنطلقات«.
)2( املستدرك عىل الصحيحني )4548( ، ومسند أمحد )16973( . 

صحيح البخاري )3120( ، وصحيح مسلم )2918( .  )3(
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ُتصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم« وأشار إلى عمر)1( ، وحديث حذيفة بن اليمان 
v أن ُعمر v سأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر فقال : )يا أمير 
المؤمنين ال بأس عليك منها ، إن بينك وبينها بابًا مغلقًا ، قال : يفتح الباب أو 
يكسر؟ قال : ال بل ُيكسر ، قال : ذاك أحرى أن ال يغلق ()2( ، وفيه : أنَّ الباب 

. v عمر

ومنهـا أيضًا ما جاء عن سـفينة v مولى رسـول الله ى قـال: لما بنى 
رسول الله ى مسجد المدينة جاء أبوبكر v بحجر فوضعه ثم جاء عمر 
v بحجر ، فوضعـه ثم جاء عثمان v بحجر فوضعه ، فقال رسـول 

الله ى : »هؤالء يلون الخافة بعدي«)3(.

ومنها قوله ى لعلي v لما طلب اإلذن بقتل الرجل الذي كان ُيصلي 
بعـد أن رجـع أبو بكر v وعمـر v ولم يقتاله فقال لـه : »أنت له إن 
َأْدَرْكَته« ، فذهـب فوجـده قـد خرج من المسـجد فقـال ى : »ل�و َقَتْلَتُه ما 

اختلَف اثناِن من أمتي«)4(.

ِ
�ة ا رِ ل� ��سِش �ِ����

� ِ��ةْ��ُ ا
���� - ��

سـات المراحل وما يجعله الله  وهو الفقه الذي ُيبرز فيه ى العديد من تنفُّ
مـن خير وبركة ونصر للدين واجتماع للمسـلمين في زمن معين أو شـخص 

محدد أو بلد مخصوص ، ومجمل هذه البشارات يتحدد فيما يلي:

املعجم األوسط للطرباين )1945( .   )1(
صحيح البخاري )3586( ، ومسلم )144( .  )2(

الفتن لنعيم بن محاد )258( .  )3(
مسند أيب يعىل )4127(.  )4(
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ِ� ى 
ّٰ
لل

ٱ
�ِل ا

�
�و

رِ�ةٍ ��ِلرِ��سُ ��مِ ٍ �ُم��ِل�
�ة ��ِوا

�ِ��ِ��� 
رِ�ٌة �ُمرْ��ِة�ِ����ِ���ٌة ل� ��سِش �ِ� -1

 v بالجنة ، وبشـارته لإلمـام علي n كبشـارته لبعـض صحابتـه
بقوله  : »أنت مني بمنزلة هارون من موسى«)1(. وبشارته لجعفر بن أبي طالب
v: »أش�بهَت َخلق�ي وُخلق�ي«)2(. وقولـه ألبي بكـر v : »لو كنُت 
ُمتخ�ذًا خليًا التخذُت أبا بكٍر خليًا«)3(وبشـارته لعمـرv: »لو كان من 
بعدي نبيٌّ لكان عمر بن الخطاب«)4( ، وبشـارته لعثمان v لما جاء بمال 
ز به جيش الُعسرة : »ما ضرَّ عثمان ما عمل بعد اليوم« مرتين)5( ، وبشارته  جهَّ
ة«)6( ، وبشارته  ألبي عبيدة عامر بن الجراح v بقوله : »هذا أميُن هذه األمَّ

لخالد بن الوليد v بقوله : »سيٌف من سيوِف الله«)7(.

ٍ
�ةِّ��ة لِ

��ِ��
��ْة �ِة ٍ �ُم��سْ

�ة ��ِوا
�ِ��ِ��� 

رِ�ٌة �ُمرْ��ِة�ِ����ِ���ٌة ل� ��سِش �ِ�-2
كبشارته بعالم قريش : »إنَّ عالَم قريٍش َيْمَلُ طِباَق األرِض ِعلمًا«)8( ، وإخباره 
بفتـح القسـطنطينية وأميرها)9( ، وأحاديث ظهور المهدي وعيسـى ابن مريم 

»صحيح البخاري« )3706( ، وأوله : »أما ترىض أن تكون...« .  )1(
)2(  »صحيح البخاري« )2699( .

»صحيح البخاري« )467( ، »صحيح مسلم« )2382( .  )3(
»مسند أمحد« )17405( ، و»سنن الرتمذي« )3686( .   )4(

»سنن الرتمذي« )3701( ، واملستدرك عىل الصحيحني« )4553( .  )5(
»صحيح البخاري« )4380( ، و»صحيح مسلم« )2419(.  )6(

»صحيح البخاري« )3757( .  )7(
»مختصر المقاصد« للزرقاني )629( ، وفي»السنة« البن أبي أبي عاصم )1522(   )8(

بلفظ : »ال تسبوا قريشًا فإن علم عالمها يمل األرض علمًا« . 
قوله ى : »لُتفتُحنَّ القسطنطينيُة ، ولنعم األمري أمريها ، ولنعم اجليش ذلك اجليش«   )9(

»مسند أحمد« )18957( .
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ش في آخر الزمان .
ِ
�ل ِ���  ��ِ��ِمرِا

�ٌة �ُمرْ��ِة�ِ����ِ���ٌة ا رِ ل� ��سِش �ِ� -3
الذي�ن  يلونهم ، ث�م  الذي�ن  قرني ، ث�م  الق�رون  »خي�ُر   : ى  كقولـه 
يلونهم..«)1( ، ومنهـا قوله ى : »أول دينكم نب�وة ورحمة ، ثم تكون خافة 

ورحمة ، ثم تكون ملكًا وجبرية..«)2(.

�لِ�ِ�
�ِمل��ا

 ���ِل�ِأ
�ٌة �ُمرْ��ِة�ِ����ِ���ٌة ا رِ ل� ��سِش �ِ� -4

كقولـه ى في المدينة : »والمدينة خيٌر لهم لو كانوا يعلمون..«)3( ، وقوله 
ى: »الله�م بارك لنا في ش�امنا ، اللهم بارك لنا في يمننا..«)4( ، وقوله ى: 

»اإليمان يمان ، والِفقه يمان ، والِحكمة يمانية«)5(.

ِ
�ِعر �وِا

�ِ���� �ٌة �ُمرْ��ِة�ِ����ِ���ٌة ��ِ� ا رِ ل� ��سِش �ِ�- 5
كقوله ى: »ثم تطلع الرايات الس�ود من ِقَبل المش�رق.. فبايعوه ولو َحبوًا 

على الثلج«)6(.

ِ
�ة ا رِ ا �����ِّ�دِ� ِ��ةْ��ُ ا

ـ - ���� ���
وهو الفقه الحديثي أو القرآني الذي ينصُّ على خطر قادم أو شـر مسـتطير 

»مسند البزار« )4508( .  )1(
سنن الدارمي )2146( .   )2(

»صحيح البخاري« )1875( »صحيح مسلم« )1388( .  )3(
»صحيح البخاري« )7094( .  )4(

»صحيح مسلم« )52( .  )5(
»سنن ابن ماجه« )4084( ، و»المستدرك على الصحيحين« )84( قال الحاكم : هذا حديث   )6(

صحيح على شرط الشيخين .
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مقبل أو كارثة من الكوارث المتوقعة مما يرتبط بذوات أو مراحل أو أماكن أو 
ظواهر مما يحتاج فيه المسلم حفظ نفسه وأهله وماله ولسانه ويده ، ومنها:

ِ� ى
ّٰ
لل

ٱ
�ِل ا

�
�و

رِ�ةٍ ��ِلرِ��سُ ��مِ ٍ �ُم��ِل�
�ة ��ِوا

�ِ��ِ��� 
�ٌة �ُمرْ��ِة�ِ����ِ���ٌة ا رِ ا �ِ��ِ��� - 1

كما هو في بعض سور القرآن من نذارات للمشركين ، والمنافقين من مثل 
ما في سـورة التوبة والمنافقون ، كقولـه تعالى: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ې ى ى (]األحزاب:60[.
وفـي القـرآن آيـاُت نـذاراٍت عامـٍة وخاصـٍة ارتبطـت بالـذوات والفئات 
والجماعات والقبائل المعاصرة لرسول الله ى ، وليس هنا موقع بسطها. 

ومـن األحاديـث المختصة بالنـذارات الخاصة بالـذوات المعاصرة قوله 
ُص�َك قميصًا - أي الخالفـة - فإن أرادك  ى لسـيدنا عثمـان : »إنَّ الله مقمِّ
المنافق�ون على خلعه ف�ا تخلعه«)1( ، وقوله ى : »إن�ي ألرى مواقع الفتن 

خال بيوتكم كمواقع القطر«)2( .

ٍ
�ةِّ��ة لِ

��ِ��
��ْة �ِة ٍ �ُم��سْ

�ة ��ِوا
�ِ��ِ��� 

�ٌة �ُمرْ��ِة�ِ����ِ���ٌة ا رِ ا �ِ��ِ��� - 2

وفـي هـذا البـاب آيات قرآنيـة كثيرة كقولـه تعالـى : )ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(]مريم:59[.

وأمـا أحاديـث النـذارت الخاصة بالـذوات المسـتقبلية كقول أبـي هريرة 
: )اللهم ال ُتدركني سـنة سـتين وال إمارة الصبيان()3( فاسـتجاب الله دعاءه 

»المستدرك على الصحيحين« )4544( ، و»مسند أحمد« )24466( .  )1(
»صحيح البخاري« )7058( ، صحيح مسلم )2885( .  )2(

تقدم .  )3(
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ومات عام 59هـ . وعنهvقال : سمعُت الصادق المصدوق ى يقول : 
»َهَلَكُة أمتي على َيَدْي ِغلمة ِمن قريش«)1( .

ِ
�ل ِ���  ��ِ��ِمرِا

�ٌة �ُمرْ��ِة�ِ����ِ���ٌة ا رِ ا �ِ��ِ��� - 3

كقوله ى : »إذا تقارب الزمان أناخ بكم الُشْرُف الُجون .. فتن كقطع الليل 
الُمظلِم«)2(.

�لِ�ِ�
�ِمل��ا

 ���ِل�ِأ
�ٌة �ُمرْ��ِة�ِ����ِ���ٌة ا رِ ا �ِ��ِ��� - 4

كقوله ى : »ال تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب ، يقتتل 
الناس عليه فُيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ، ويقول كل رجل منهم : لعلِّي 
أك�ون أن�ا الذي أنجو«)3( ، وفي رواية مسـند أحمد بنحـوه وزاد : »يابنّي فإن 
أدركت�ه فا تكون�ن ممن يقاتل عليه«)4( ، ومنها قوله ى: »س�تخرج نار قبل 
ي�وم القيامة من بحر حضرموت- أو من حضرموت - تحش�ر الناس« قالوا: 

فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:»عليكم بالشام«)5(.

ِ
�ة ���ِل� ��ل�ِح��ِ�ل� ِ��ةْ��ُ ا

د -����

 ويرتبـط هـذا العلـم فـي قسـمه الهام من فقـه التحـوالت بسـالمة الديانة 
وحفظ األمانة ، وانتقال مشـروعية التسلسـل المسـند للقرآن والسنة والعلم 
الشـرعي ، في أوعيته المشـهود لها نصا بالسـالمة من الفتـن والزيغ والنفاق 

تقدم .   )1(
»الفتن لنعيم بن حماد« )6( .  )2(
صحيح مسلم )2894( .   )3(

مسند أمحد )8388( .  )4(
مسند أمحد )5146( ، مصنف ابن أيب شيبة )37320( ، سنن الرتمذي )2217( .  )5(



اإلقليد                                                                       نسخة قيد التعديل واملراجعة 371434

والفسـق والبهتـان والتحريـف والتضليـل واإلفك ، جيال بعـد جيل ، وزمنًا 
ڱ( )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   : تعالـى   لقولـه  آَخر ، تصديقـًا  بعـد 
]الِحجر:9[ ، وقولـه تعالى: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(

]العنكبوت:49[ ، ولقوله ى: »َي�ِرُث هذا الِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعدوُله ، ينفون 

عنه تحريَف الغالين وانتحاَل المبطلين وتأويَل الجاهلين«)1(.

وتزداد أهمية هذا القسـم بازدياد التحوالت الفكرية والسياسية ، وشـمول 
ل  الفتـن المضلة في أمر الدين والحكم وشـؤون االعتقاد واالقتصاد ، وتدخُّ
أعداء المسلمين في شأن قرار الحكم والعلم ، كما هو في مراحل االستعمار 
بتيـارات الطائفيـة والقبليـة والقوميـة  واالسـتهتار واالسـتثمار ، ودفعهـم 
وغـالة األفـكار المذهبيـة والفئويـة إلنجـاح سياسـة التحريـش الشـيطانية 
فـي الشعوب ، والمنافسـة علـى السـلطان والقرار ، واتخـاذ فقـه الصـراع 
والمغالطـات والمبـررات في االختالفـات العقدية والفقهية إلشـعال الفتنة 

المؤدية إلى الحروب والبغضاء والحقد والهالك.

مكـة  مرحلـة  منـذ  والعـدول  الحصانـة  بعلـم   m النبـي  اعتنـى  وقـد 
ه األول بناء األوعية الحاملة لألمانة ، وجاء القرآن يؤكد  المكرمـة ، وكان همُّ
هذا المطلب ويصف أهل الحصانة والعدالة بما يناسبهم من اإلشادة والمدح 

والثناء الذي ال ينقطع وال يتحول ، فمن الحصانة ما شملت : 

:  )ے ے ۓ ۓ 	  الغـار  فـي   v بكـر  : كأبـي  األف�راد 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

»السنن الكبرى« للبيهقي )20911(  .   )1(
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ۆئ (  ]التوبة:40[ .
ومنها ما شمل الجماعة : كأصحاب الشجرة وأهل بدر وأهل البيت 	 

األطهـار n كمـا ورد في حديـث : »في كل َخَلٍف م�ن أمتي عدوٌل من 
أه�ل بيتي ينفون عن هذا الدي�ن تحريف الضالين وانتح�ال المبطلين وتأويل 

َتُكم َوْفُدكم إلى الله فانظروا بمن َتِفُدون«)1(. الجاهلين ، أال وإّن َأئِمَّ

ومنها ما شـمل المرحلة والزمن : كالسـابقين لإلسـالم في المرحلة 	 
المكية ، والسـابقين للهجـرة n ، وما ترتـب على فتح مكـة من انتهاء 
مرحلة الهجرة بنص قوله ى: »ال هجرَة بعد الفتح ، ولكن جهاٌد ونيٌة..«)2(.

ويدخـل فـي حصانـة المرحلة مسـمى »الس�لف« الذين عاصـروا القرون 
الثالثـة األولـى.. ويتفق المعنى الخاص بالسـلف كرتبة مـن مراتب الخيرية 
واألفضليـة عنـد تلـك القـرون باعتبـار المرحلـة ، وال ينطبق حكـم أولئك 
علـى من سـمى نفسـه أو جماعتـه بالسـلف فـي العصـور األخيرة ، بل وال 
ينطبق المسـمى الشـرعي على من ادعى السـلفية في القرون السابقة ممن لم 
يـدرك القـرون األولى وُيْطِلُق على نفسـه االختيار االسـمي انتحاالً ودعوى 
ال دليـل عليها ، بل وال يشـفع لها فـي علم األصول وأحاديث الرسـالة نص 
وال بيان ، بـل ربما دخلت في عالمات السـاعة وظواهر مضالت الفتن التي 
أكد الرسـول ى علـى بروزها وظهـور عالماتها في عصور الغثـاء والوهن 

والتداعي.

وهناك ارتباٌط وثيٌق بين مسـمى »الحصانة والعدول وتسلسـل األسانيد ، وبين 
دالالت السالمة واألمانة والوراثة الشرعية ، فكال الصفتيِن متالزمتيِن في الحياة 

ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى للطربي )17/1( .  )1(
)2(  صحيح البخاري )2783( )2825( ، وصحيح مسلم )1864( . 
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اإلنسـانية ، ويخـرج عن هـذه الدائرة النصية أهـُل النفاق الذيـن وردْت دالالُت 
نفاقهم وأهُل اإلرجاف ومرضى القلوب سواء بالنص أو بالداللة أو المواقف.

وفي فقه عالمات السـاعة وفقـه التحوالت العديد من نمـاذج الطعون في 
أهـل النفاق والمفسـدين فـي األرض ، والمعلولين بعلة الفسـق أو الكفر أو 
التعاون معهم ضد الديانة اإلسالمية ، مما ينزع عنهم صفة الحصانة ، ويدين 
حملهـم لألمانة ، ويرد كيدهم في نحورهم ، ويكشـف كنـه توجههم القلبي 

في خدمة الدجل والدجاجلة.

ْوَن  وقـد ورد أن أصحاب النبـي ى رضي الله عنهم وأرضاهـم كانوا َيَتَحرَّ
أمناَء منابِر الحكم والعلم ، فال ُيَولُّوَن أحدًا في سلوكه مطعٌن أو مغمٌز أو َدَخٌن.

ويأتي تسلسل الحصانة والعدالة مبتدئًا من عصر الرسالة بين مرحلتي مكة 
والمدينة ، ثـم ينتقل إلى كل مرحلة بشـروٍط تجمع بين ما كتبه علماء الجرح 
والتعديل في علم األصول ، وبين ضوابط السـند والعدالة في فقه التحوالت 
والعلم بعالمات الساعة ، ومن لم يجمْع بين الضابطين الشرعيين اختل عليه 

مقياُس الحصانة والعدالة.

فالذيـن جعلـوا ثمـرات علم األصـول وحدها ضابطـًا للعدالة واألسـانيد 
نزعـوا بأنفسـهم نحو المنافسـة مـع جملة مـن علمـاء المذاهب ، الحاملين 
دعوى الحصانة والعدالة بدراستهم للعلم الشرعي وتلقيهم ثوابته بالتحصيل 
والنقـل المعرفي ، كالخـوارج والمعتزلة الغالة والشـيعة الغـالة والقرامطة 
الغالة ، وعلماء السـلطان في مراحل الملك العضوض وعصر شتات القرار 
اإلسـالمي الواحـد ضمـن الدويـالت ، وقـد كان لهـؤالء األئمـة المضلين 
صولـٌة وجولٌة في خدمة القرار اإلسـالمي حكمًا وعلمًا وفق سياسـة الملك 
العضوض وما تفرع عنه.. وبهم دون غيرهم على مدى تاريخ األمة اكتسـب 
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الشيطان القدرة على تمزيق العالم اإلسالمي حكمًا وعلمًا وعالقات.

وألجل سـالمة المراحل من هذا الغي المبرمج ضحى عدٌد من أئمة الدين 
العدول بالقرار والسلطان.. إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من اإلرث الشرعي القائم 
علـى الحصانة والعدالـة بضمان السـالمة والحرز من الفتـن لحملة المنهج 
النبوي األبوي المسـند ، كما فعل اإلمام الحسـن بن علي ء في تنازله 
عـن الخالفة ، وكمـا فعل اإلمام علي زين العابديـن ؤ في مجانبة الفتنة 
والصمت عن ثأر أبيه الحسـين ؤ في سـبيل إنقاذ العلم الشرعي المسند 
واالهتمـام به ، والتصـدر في واقع الملك العضوض لنشـر أسـانيده وخدمة 
رجاله األتقياء ، مع مهادنة الحكام طلبًا للسالمة ، وإنجاحًا لمشروع الحفاظ 

على منهج الحصانة والعدالة في أهلها.

اُث حصانٍة وأمانٍة ، سواًء من َسَلَك طريَق  وأئمة أهل البيت كلهم عدوٌل وورَّ
المهادنـة مع الحكام ، أو من خرج باجتهاٍد أو بيعٍة عليهم ، ويلحُقهم في هذا 
الحكم من أخذ عنهم وتبعهم بإحسان من غير تدنيٍس وال تسييٍس ، والتدنيس 

والتسييس يقدح في الحصانة والعدالة ويتعارض معها .

إنَّ هذا القسـم من أقسـام علوم فقـه التحوالت يحفـظ آلل البيت األطهار 
وألصحاب النبي األخيار شرف حصانتهم وعدالتهم خالل مراحل التحوالت 
األولى ، ويحميهم من تطاول األلسنة واألقالم التي استمرأت اللعن والطعن 
والهمز والغمـز واللمز جياًل بعد جيل ومرحلة بعـد أخرى ، ويفنِّد األقاويل 
الباطلـة واألضاليـل الزائفـة ويضعها في موقعهـا من التاريـخ وأحداثه ومن 
الديـن ونصوصه ، فأحـداث التاريخ قضاء وقدر ومسـؤوليات مشـتركة بين 

وظائف جند الرحمن وجند الشيطان.

أما النصوص الشرعية فضابٌط ُمَميٌِّز بين القضاء والَقَدر المسلَّم به وله ، وبين 
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تدخـالت حـزب إبليس اللعيـن ومواقع أثـره وتأثيره في قـرار الُحكم وقرار 
العلـم وقـرار االقتصاد وقرار المعرفـة والقيم والسـلوك ، بل وإدانٌة صريحٌة 

للّشر وأهله ، وإشادٌة بالخير وأهله.

 ومهما كانت مجريات األحداث فهي ليست حكمًا قطعيًا على ذي حصانة 
ِن َمنُْدوَحُة االجتهاِد في فعله وتركه ، وال  وعدالة ، وللصحابيِّ الَعْدِل المحصَّ
قـادَح عليه في اجتهاده ، سـواًء أصاب أم أخطأ ، فإن أصـاب فله أجران وإن 

أخطأ فله أجر واحد.

وقـد أَطْلنـا النََّفـس في مقدمـة حديثنـا عـن الحصانـة والعدالة ، وهانحن 
نلخص ما بلغنا إليه من نماذج الحصانة وأمثلتها فيما يلي:

ٍ
�ة ��ِوا

���ِ��ُة دِ� ��ِ�ل�
ِ

1- �ح
وتشمل الفضائل والمناقب التي تخص كل فرد بذاته ، مما جرى على لسان 
رسـول الله ى ، وقد اعتنْت كتُب الحديث الشـريف بهذا الباب ، وجعلت 
لـكل صحابـي ما تميز به مـن الفضائل ، وكذلـك فضائل آل البيـت األطهار 

n فردًا فردًا رجاالً ونساًء.

ٍ
�ة ِ�أِل�

���� ���ِ��ُة  ��ِ�ل�
ِ

2- �ح
وتشمل المناقَب المجتمعَة لكل فئٍة شاركْت أو تميزت بفضائلها الخاصة 
علـى عهد رسـول اللـه ى ، كالسـابقين لإلسـالم والمهاجريـن واألنصار 

)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  عمومـا ، وفيهـم نزلـْت اآليـة: 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
]التوبة:117[ ، وقولـه   ) ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ابـن  (]النمل:59[ ، قـال  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعالـى: 



اإلقليد                                                                       نسخة قيد التعديل واملراجعة 421434

عبـاس وسـفيان : )ُهم أصحـاب محمد ى()1( ،  وأصحـاب بيعة الرضوان
n ، وفيهم قال ى : »ال يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
v وفيهم قـال ى من حديث أبي هريرة ، n أحد«)2(وأهـل بدر
َلَع َعَل�ٰى َأْهِل َبْدٍر َفَق�اَل : اِْعَمُلوا  �َه َعزَّ َوَج�لَّ  اطَّ بالجزم ، ولفظـه: »َلَع�لَّ  اللّٰ
َما ِش�ْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُك�ْم«)3( ، وآل البيت األطهار بعمومهم وأهل الكسـاء 

.n بخصوصهم
ِ
�ل ِ��� ���ِ��ُة �ِمرِا ��ِ�ل�

ِ
3- �ح

 وتشـمل كل مرحلـة ورد فيهـا نصٌّ خـاصٌّ أو عامٌّ يميزها ويحفظ شـرفها 
وسالمتها بوجه من الوجوه التالية :

ِ
��ة
ِ
��� ��ِسل� ِ

ّ
��لر ��ُة ا

ِ
ْ�ِ���ل

-�ِمر
أ
ا

 وحصانُتها بالوحي والعصمة والمعجزات وأخالق النبوة.

ِ
�ة �ِد ِ

��سش ا
ِّ
��لر ���ِ���ةِ ا �لِ�ا ِ

��ل��� ��ُة ا
ِ
��ل
ِ
��ْ

�� -�ِمر
وحصانُتهـا باالجتهـاد ونصـوص النبـوة عـن المرحلـة والخلفـاء 

وبموقف الخلفاء أنفسهم.

ِ
�

�و���
�ُ���

ِ
��ل�ع ��لْ�ِك ا

ُ
��لم ��ُة ا

ِ
��ل
ِ
��ْ

ـ- �ِمر ���

 وهي مرحلٌة مدانٌة من حيث موقع القرار ؛ ولكنها متنوعة الحصانة 
من حيثيات أخرى ، ومنها:

اجلامع ألحكام القرآن القرطبي  ، راجع فقه الفتن لإلدرييس ص 93.  )1(
صحيح مسلم )2496( ، ومسند أمحد)27362( .  )2(

»صحيح البخاري« )3007( )4890( »صحيح مسلم« )2494( .  )3(
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1- وجود الخلفاء الراشدين المهديين من آل البيت وأئمة الدين في 
حياة الشعوب في صدارة العلم والسند واألخالق.

2- حفـظ بيضـة اإلسـالم وسـالمة حـدود الدولـة اإلسـالمية من 
اختراق العدو وتدخالته.

3- قيـام فـرض الجهـاد فـي سـبيل اللـه وانتشـار الفتوحـات فـي 
العالم ، وثبـت فـي الصحيحين عن أم َحَراٍم بنـت ملحان ر أنها 
ت�ي َيْغ�ُزوَن البحَر قد  ُل َجْي�ٍش ِم�ْن أمَّ سـمعت النبـي m يقـول : »أوَّ
أوجبوا« ، قالـْت أمُّ َحراٍم: قلت: يا رسـول الله.. أنا فيهم؟ قال:»أنَت 
فيه�م« ثـم قـال النبـيm: »أول جيٍش من أمت�ي يغ�زون مدينة قيصر 
مغفوٌر لهم« ، فقلت: أنا فيهم يا رسـول الله؟ قال:»ال«)1( ، وكان هذا 
األمر في سـنة سـبع وعشـرين من خالفة عثمـان v ، وتوفيت أم 
َحـَراٍم ر في هـذه الغزوة وكانت مع زوجهـا عبادة بن الصامت 

v ، وأما الثانية فكانت في سنة اثنين وخمسين في أيام معاوية .

ِ
���ة
ُّ�
ر

َ
���خ

��ل�ةِّ ��ِوا  ِ
��ِو��ةْ�لِ�ا�ة

ُّ
������ ��ُة ا

ِ
ْ�ِ���ل

د - �ِمر

 وهي مراحل غزو التتار والحروب الصليبية التي مزقت بالد العالم 
العربي واإلسـالمي ، وافتقدت األمة فيها شـروط الحصانة العامة في 

قرار الُحكم .

وبقـي المظهر العلميُّ والشـرعيُّ قائمًا بالحد األدنـى من الحصانة 
للمسـلمين في بعض البالد العربية واإلسالمية كمظهر األزهر بمصر 
والحرميـن الشـريفين في الحجـاز وبيت المقدس بالشـام ومدرسـة 

صحيح البخاري )2924(.  )1(
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حضرموت باليمن ، باعتبارها مدارَس شعبيًة غيَر مسيَّسٍة ، حتى عودة 
قرار الخالفة بالدولة العثمانية ، وهي التي أعادت الحصانة السياسـية 
فـي القـرار الواحد ، ومن ثم أعـادْت حصانَة الحكـم والعلم ووحدة 
بيضـة األمة اإلسـالمية بقيام فريضة الجهاد في سـبيل الله ، حتى كان 
شـعار الخلفاء فـي عهدهم:)إما غـاٍز.. وإما شـهيٌد..( ، حتى مرحلة 
الضعـف واالنهيار ، وكانـت آ خـر مراحل الحصانة في قـرار الحكم 

والعلم مرحلة السلطان عبد الحميدالثاني رحمه الله تعالى.
وأما المراحل التي ال حصانة لها  فـ:

ِ�ةِّ��ُة
��أ �شِل� ��ل��ُ� ��ُة ا

ِ
ْ�ِ���ل

ر
ِ
��ل�م �ـ� - ا

وهـي المرحلـة التـي سـقطت فيهـا كافـة الحصانـات الشـرعية 
فـي مسـتوى قـرار الحكم وقـرار العلم ، ولـم يبق فيها غيـر الحفظ 
العـام الموعـود مـن عنـد اللـه لألمـة وللقرآن ، علـى أيـدي بعض 
العلماء والصالحين وشـيوخ السـند والعدالة من أهل البيت النبوي 
والمرتبطيـن بهم ، دون االنطـواء في األنظمة والدول المسيَّسـة مع 
اختراق العدو كافة شـؤون الدين والدنيا بسياسـة العلمانية بادئ ذي 
بدء ، ثم مرحلـة العلمنة ، ثم مرحلة العولمة ، وقـد تناولنا الحديث 

عن هذه المراحل في كتاب المنطلقات.

ِر �ِمل�
ِّ
������ ��ِوا ِر  �ِ��ةِل�

�ْ��
�ل�اٱ

� �لُ ا ِ��� - �ِمرِا �
ر

وهي المراحل األخيرة من حياة البشرية ، وتبدأ بموت عيسى ش 
حتى نهاية الكون ونفخ إسرافيل في الصور ، وهي المراحل التي يظهر 

فيها الشرك جليًا بكل أنواعه ونماذجه وخاصة في جزيرة العرب.
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���ي�هي
لن���ي���ي
��ط��
ي
ا�ل��م ر�ي�هي �و

ن
���
ن
�ل��م  ا
م
�ل���ع������و �ي ا �حن��دا

 ��م��س��ي�
م
���ي�ه �ع���ل�
��ن

ن���ي�هي
� �حن��ا
�
ي
�ل�إ� ا  �و

لن���ي�هي
�ل�������ل�� ر��ن ا �ل���م���ع��ا ا ��ن�هي �و ��ا

ي
��ه
ش
�ل��� �ي��د ا �و��ن��د

��ي
رن ا�ل���ع���ل��م� �حن��ا

�ل�إ�ع� ���� ا
��
ن
��ح م��ا �ي �و

وتأتـي عالقـُة هـذا العلم بفقـه التحـوالت والعلـم بعالمات السـاعة في 
كـوِن هذا العلـم مرتبطًا بالجانب الحياتي ، وقاسـمًا مشـتركًا مع كافة األمم 
والشعوب في العالم ، ومن خالل التقدم العلمي فيه َرِكَبِت المدرسُة الماديُة 
رأَسـها فـي محاربة الغيبيـات ورفض القيـم واألخالق الشـرعية المدعومة 
بالوحـي الرباني ، ونفِت العالقَة بيـن الوحِي والنبوة مـن جهٍة ، وبين العلِم 

النظريِّ الماديِّ ومكتسباته من جهة أخرى.

 واسـتملح العديـد مـن مثقفي مرحلـة العلمانيـة والعلمنـة والعولمة هذا 
الفصـَل المتعمَد ، وبنـوا عليـه الحكـَم القاطـَع بجمود النصوص الشـرعية 
وفقرهـا عن المسـألة العلميـة الماديـة ومنجزاتهـا ، بل حدد البعـُض منهم 
أن العلـَم الشـرعي علـُم مرحلٍة انتهـى بانتهائها ، ولـم يعد صالحـًا للعصر 
الحديث ومقروءاته المسـتجدة ، وخاصة عند تبني بعض المفكرين العرب 
والمسـلمين النظريـة المادية الشـيوعية اإللحادية ، كعامـل اقتصادي مالئم 

لمعالجة النظرية الرأسمالية الربوية.

وكان هـذا التبنـي العقيـُم ناتجـًا عـن َضعِف عالقة المسـلمين باإلسـالم 
وعالميتـه الشـرعية ، واهتزاِز الُبنيـة التعليمية والتربويـة والثقافية في الوطن 
اإلسـالمي خـالل المرحلـة الغثائيـة المسيَّسـة ، ولهذا فـإنَّ مجمـوع هـذه 
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العوامل السلبية مع إهمال العلماء األصوليين للركن الرابع من أركان الدين 
َن كارثًة فكريـًة في العالـم المعاصر ، وفتح المجال واسـعًا  حـول األمر َكـوَّ
ـري العلمانية أن يعبثوا باإلنسـانية عمومًا وبالمسـلمين  للمستشـرقين وُمفكِّ
خصوصًا ، بعـد أن امتلكـوا ناصيـة التعليـم والثقافة.. يقلِّبونهـم بين الفكر 
الرأسمالي والفكر الشيوعي والفكر التوليفي والفكر االستسالمي االنتقائي 
االنتمائي الُمَعلَمن)1( ، ويغيب اإلسالم الصحيح من الساحة بعمومها ما عدا 
قشـور المعرفة التي يمارسـها العوام وأشـباههم ، وقليل من قليل الطقوس 
األبويـة التقليدية المحصـورة في الزوايـا والمناسـبات والزيارات ، وإقامة 

الحد األدنى من العبادات والطاعات.

إنَّ ربطنـا بين علم مراتب شـؤون الحياة وُمسـتجداتها وبيـن الركن الرابع 
من أركان الدين ، ووضع النظريات العلمية وآليات التطبيق ، مع مستجدات 
الثقافة والعلوم اإليجابية والسلبية ، في إطار القاعدة الشرعية لفقه التحوالت 
ل كافة ثمـرات هذه العلوم من قنـوات الكفر واإللحاد  ؛ إنَّ هـذا الربـَط يحوِّ
إلـى قنـاة الديانة الشـرعية ، ويضع )المفاهيم المادية النظريـة( تحت مراقبة 
األصلين الشرعيين: الكتاب والسنة.. وُيبِرُز اإلسالَم رائدًا للحركة الصناعية 

والزراعية والتجارية والثقافية واإلعالمية.. إلخ.

 وُيعيُد االعتباَر الشرعيَّ للنص القرآني اآلِذِن ببدِء انفتاِح المرحلة اإلنسانية 
للعلـم النظـري التطبيقي ، إلى جانب اإلذِن ببدء انفتاح المرحلة اإلسـالمية 

من  احلديثة  املدارس  مناهج  بعض  به  تقوم  ما  العلمني  االنتقائي  بالفكر  املقصود   )1(
تدريس األجيال العلم أو التعليم مفصوال عن الرتبية ، والرتبية مفصولة عن الدعوة 
إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة ، وتغييب مهامت الغايات العليا لألمة اإلسالمية من 
والقبلية ، وتفكيك  واإلقليمية  العصبية  القومية  بالديانة ، وتكريس  الشعوب  وحدة 

ق َتُسد «. عالقة األمة ببعضها البعض حتت مبدأ » َفرِّ
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للعلـم الغيبـيِّ الديني ، بأوِل آيـاٍت قرآنيٍة َنَزَلْت على قلـب النبي ى: )چ 
ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڑک ک ک ک گ(]العلق:5-1[.

وبهـذه اآليات بـدأت مرحلة القراءة اإلنسـانية الشـرعية حضـارًة وديانًة: 
) ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک 
]الصـف: 9[ ، وصـار اإلسـالم راعيـًا ومهيمنـًا على األمـر كله ، وانقطـع الكفُر 

ِعلمًا وتطبيقًا وحداثًة ، وصار اإلسـالُم رائَد العلوم وقانوَن الدول وأسـاَسَ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  الحضـارات..)ڦ 

چ چ( ]آل عمران:85[.

فاإلسـالُم أصُل حواِر الحضارات وتقارِب األديان ، والوحُي المنزُل على 
نبينـا محمـد m وما أنزل على األنبياء من قبل هو القاسـم المشـترك في لغة 
ٌح  ٌد وُمَصحِّ البنـاء لألمم والشـعوب ، والقرآن العظيم في لغته العالميـة ُمَجدِّ
لكل ما أشكل على أهل الكتاب في شأن فهمهم السقيم ، وتفسيِرهم البِدعيِّ 
العقيم ، ويلـي ذلـك سـنة النبي ى في تحديـد معالم النجـاة ألهل الكتاب 

ومعاملة المسلمين لهم في المنشط والمكره إلى يوم الدين .

عقائدهـم  بـه  فسـروا  ومـا  الكتاب وتحريفاتهـم  أهـل  توليفـاُت  وأمـا 
ودياناتهم ؛ فكفـٌر ومروٌق عن الديانات السـماوية منذ العهود السـابقة لبعثة 
النبي ى وحتى عصرنا الحاضر ، وما سـيليه وحتى نزول عيسـى ش إلى 
عالم األرض ، وإعادته شـرف االرتباط بين الرسـاالت السـماوية ، وربطها 
بشـريعة اإلسـالم الخالدة ، وإبطال اإلفـك والدجل المصنَّع الـذي تتجرعه 
الشـعوب اإلنسـانية واإلسـالمية عـن الحضـارات وحـوار األديـان وأمـن 

الشعوب الكاذب.
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وتنتفـي باإلمـام المهـديِّ لعبُة الدجاجلـة والسماسـرة النفعييـن في عالم 
اإلسـالم والمسـلمين ، كما تنتفـي مـن بعـده بعيسـى ش هيمنـُة الدجال 
وسياسـُة الصلبان وتحريف الرهبان من اليهـود والنصارى ، كمثاٍل من أمثلة 
العدالة والحق وسـيادة سـلطة الشـريعة الربانيـة في األرض فـي المرحلتين 
المهدوية والعيسـوية ، أما قبل ذلك فلن يكون في عالم اإلنسـانية غير الجور 

والظلم وسياسة النقض والقبض والتحريش والمنافسة.

وبمثـل هـذا التحليـل والتعليـل الشـرعي وفق ما جـاءت به نصـوص فقه 
التحـوالت وأحاديـث العلـم بعالمات السـاعة نـدرك أهمية القـراءة للركن 
الرابـع مـن أركان الدين في حديـث جبريل ش ، وأنَّ ُقـْرَب األمة من هذه 

العالمـات وبروزها أمٌر يحتاُج إلى اإلفصاح والبيان..)..ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ..( ]األنفال:42[. 

ولتأصيـل هـذا القسـم وربطه كما أشـرنا سـابقًا بفقه التحوالت نشـيُر إلى 
االستدالل النصّي من كتاب الله:

• )چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈژ 	
ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ( ]العلـق:1-5[  ، فـي اآلية إشـارٌة إلى ما 
سـينفتح بالقراءة في العالم اإلنساني من شؤون االختراع واالكتشاف 
في العلوم النظرية ، وأن طريق العلم هو »القراءة«، وأن القرآن من علم 

الله الذي علم اإلنسان بعمومه وليس مخصوصًا للمسلم ، وقول:)ک 
ک گ( أي: مـا لـم يحـط به مـن ظواهـر المعرفة التـي تبـرز بالتجربة 

والبحث واالستكشاف وعمق التأصيل والقراءة.. إلخ.

• ەئ 	 ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  )ې 
وئ وئۇئ(]يونس:24[ ، في اآلية إشـارٌة إلى تمام صفة القراءة 
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المسـتجدة الحديثة حتى تبلـغ نهايتها على أيدي أهلها في عالم الكفر 
واإللحاد.. وسـيكون مآل أولئك بعد صرفهم آيات الله ومواهبه التي 
منحهـا لهم للشـيطان والكفـر والدجـل َأْن َأْنَذَرُهم بالهـالك واألخذ 

المفاجئ.

• ڭ 	 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( ]يـس:-3640[ ، فـي اآلية 
الكريمة سـرٌد وشـرٌح مجمٌل لنظام الحياة كلها نباتًا وإنسـانًا ، وما لم 
يعرف لدى اإلنسان من علوم الخاليا والميكروبات والفيروسات وما 
شـاكلها من دقائـق نماذج الحياة المجهولة من الِقـَدم إلى اليوم.. وأن 
تقـدم الحيـاة العلمية كأداة وثمـرة من ثمرات العقل المخلوق َسـُتْبِرُز 

لألمم هذه العلوَم وتعليالتِها بما ال يعلمه الجيل الالحق.

وبهـذه اآليـات - وبغيرهـا مـن عشـرات أمثالها - ينـدرج العلـم النظري 
والتطبيقـي وكافة مسـتجدات الثقافات إيجابيًة أو سـلبيًة تحـت دائرة النص 
القرآني ، الـذي أخبـر إجماالً حينـًا وتفصياًل حينـًا آخر عنها وعـن ظهورها 
وأثرها ، ومـا سـيترتب على بروزهـا من تمـرٍد وعصيـاٍن وطغياٍن وتوظيٍف 
لهـا في غير مـا ُخلقْت له ، وبأيدي الكفرة والسـحرة والمردة والعصاة ، وأنَّ 
المصير النهائي للجميع هو النار إال من آمن واتقى وَعمَل صالحًا ثم اهتدى.

وقـد َخـَدَم هـذا الباب فـي أصولـه جملـٌة مـن العلمـاء المتأخريـن ممن 
تخصصـوا في الربط بيـن العلوم النظرية والقرآن والسـنة.. وصـارْت كتُبهم 
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وتفسـيراُتهم تمأل المكاتب واألسـواق تحت مسـمى اإلعجاز العلمي ؛ إال 
أنهـم لم يربطوها بالركن الرابـع من أركان الدين ، ولم يدرجوها في قراءتهم 
لألحاديث الشـرعية بفقه التحوالت ، فصارت أشبَه بالمعلومات اإلعجازية 
العامـة التي ال ترتبط بسـند مسلسـل وجذٍر شـرعي متماسـك ..وكأني بفقه 
التحـوالت وموضوعـات الربـط بالركـن الرابع جديـرٌة بالمعنـى القرآني.. 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  )ەئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی( ]القصص:13[.
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���ي�هي
�ن ���و
�ل���� �ط ا را

����ش
إ
�ل�  ا
م
�ع���ل�

م
�ل�������ل��ح� ا ���ي�هي �و

�ي ح���ي��ا
�ل�� �ي ا ��ح��و�ل�

ا�ل��ي �و

���ُط رِا
��مْش

�ل�اِأ
� -ا

أ
ا

ْرُط لغَة العالمُة ، والعالمة في فقه التحوالت:  األشراط جمع ِشْرٍط ، والشِّ
هـي الظاهـرة الكونيـة الجاريـة بأمـر الله وفـق ما أخبـر عنـه المصطفى من 
األحاديث االسـتباقية ، وِصَفُتها: أنها ليست ثابتَة الحدوث ، وإنما هي خرٌق 
لمعتـاد القوانين الكونية مرتبطـًة بزمان أو مكان أو حدث ُمعيَّن ، كظاهرة من 

ظواهر العالمات الكبرى أو الوسطى أو الصغرى.

 وتنقسم إلى أقسام:

ِ
ِ�ةِّ��ة

���ة ِل� �� ِ
��ْس��ة

�ل�اٱ
� �ةِّ��ةِ ا ِ

�وْ���
ِ
��ل���� ���طِ ا رِا

��مْش
�ل�اِأ

� ُ ا
�م
ْ
: �ِعل�ل

ُ
�ل
� ِّ
��و

�ل�اِأ
� ا

وهو الفقه الخاص بدراسـة علوم األشـراط والعالمـات الكونية المخالفة 
لمجريـات القوانيـن الطبيعيـة المعتادة ، كمثـل مـا جـاء فـي قولـه تعالـى 

ڀڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  :)ٱ 
ذكـره  مـا  ومنهـا   ، ٿ(]التكويـر:-15[  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 
ىفـي األحاديث ، كطلوع الشـمس من مغربهـا والدخان والريـح القابضة 
والخسـوفات الثالثـة والنـار الحاشـرة والمسـخ والقذف ، ومـا ماثلهـا من 

الكوارث الطبيعية كاألعاصير والبراكين والزالزل.

 منهـا قولـهى: »س�يكون ف�ي آخر الزمان خس�ٌف وق�ذٌف وَمْس�ٌخ« قيل : 
ومتى ذلك يا رسـول الله؟ قـال: »إذا َظَهَرِت المعازُف والَقْينَاُت واْس�ُتِحلَِّت 
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الَخْمُر«)1(.

 :m قال : قال رسـول الله v وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب
تي َخْمَس�َة َعَش�َر َخْصَلًة َحلَّ بها الباُء«- وذكر منها: »و ُش�ِرَب  »إذا َفَعَلْت ُأمَّ
ِة  الخمُر ، وُلبِ�َس الَحِريُر ، واتُِّخَذِت الَقْينَاُت والَمَعاِزُف ، وَلَعَن آِخُر هذه األُمَّ

َلها ، َفْلَيْرَتِقُبوا عند ذلك ِريحًا َحْمَراَء َأْو َخْسفًا َوَمْسخًا«)2(. َأوَّ

 وعن أبي هريرة ؤ عن النبي m قال : »والذي َبَعَثنِي بالَحقِّ ال َتنَْقِضي 
ْنَي�ا َحتَّى َيَق�َع بِِهُم الَخْس�ُف والَقْذُف والَمْس�ُخ« قالـوا: ومتى ذاك يا  ه�ِذِه الدُّ
ُروَج َوَكُثَرِت الَقْينَاُت ، وَفَشْت  رسـول الله؟ قال : »إذا رأيَت النَِّساَء َركِْبَن السُّ

وِر ، واستغنى الرجاُل بالرجال والنساُء بالنساء«)3(. َشَهاَدُة الزُّ

ِ
ِ�ةِّ��ة

���ة ِل� �� ِ
��ْس��ة

�ل�اٱ
� ِ�ةِّ��ةِ ا

��ة �ل�ِح�ةِل�
� ���طِ ا رِا

��مْش
�ل�اِأ

� ُ ا
�م
ْ
: �ِعل�ل ���ِ��ة ل�

����شِّ ا

مـا يجري من تحوالت األمم االجتماعية والسياسـية ، ومنها ظهور اإلمام 
والدجال وعيسـى ويأجوج ومأجوج والدابة وهدم الكعبة ورفع القرآن ، وما 

ماثل ذلك من العالمات واألشراط المتنوعة.

ِ
�ةِّ��ة ِ

��أ رِا
�عْة ِ
�ة ��سْ

�ل�اٱ
� ���طِ ا رِا

��مْش
�ل�اِأ

� ُ ا
�م
ْ
: �ِعل�ل ��ِل�ُش ل�

����شِّ ا

وهـي ما أجـراه الله من اآليات في األمم السـالفة وجعل لها من العالمات 
ما كان معلومًا لدى تلك األمم بإنذار أنبيائهم ، مثل قوله تعالى عن قوم عاد: 
گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ 

املعجم الكبري للطرباين )5810( .   )1(
سنن الرتمذي )2210( .  )2(

مسند البزار )8636( .  )3(
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ہ( ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
]األحقاف:25-24[.

ومـا ورد عـن قوم يونس ش فـي نصوص األحاديث عن عالمة سـبقت 
العـذاب بإنذارهم باصفرار واحمرار واسـوداد وجوههم قبل العذاب بثالث 
نـوا صدق مـا أنذرهم بهم نبيهـم بحثوا عـن يونس ش فلم  أيام ، فلمـا تيقَّ
يجـدوه لخروجه عـن أرضهم ، فاجتمعوا وتابـوا وأنابوا فكشـف الله عنهم 

العـذاب ، ووصـف الحـق سـبحانه هذا الموقـف بقولـه: )پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(]يونس:98[.

�ِح�ُم �لِ�ا
ِ
��لم - ا ��

جمـع ملحمة ، وهـي الحروب الطاحنـة التي تلتحم فيهـا الجيوش ويكثر 
قتالها وضحاياها ، وُتطلق غالبًا على الحروب بين المسلمين والكفار ، ومنها 
حـروب الفتوحـات التـي خاضهـا المسـلمون مع الفـرس والـروم في عهد 
الخالفة الراشـدة وفي مرحلة الملك العضوض األولـى والثانية ، وما جرى 
مـن الحـروب الكبرى بين الدولـة العثمانية والدول األوربية وما سـيأتي من 
الحق الحروب الموعود بها في عهد السـفياني والمهدي والدجال وعيسـى 
�ْرِقيُّ َحتَّ�ى ال َتْجِرَي فيه  ش. ويؤيـد ذلـك : »ُيوِش�ُك َأْن َيْخ�ُرَج الَبْحُر الشَّ
َس�ِفينٌَة ، وحّتى ال َيُج�وَز أه�ُل َقْرَي�ٍة إل�ى َقْرَيٍة ، وذلك عن�د الماحِم، وذلك 
«)1( قال شـارحه : وهو مقطـوع من كالم كعب األحبار،  ِعنْ�َد ُخُروِج الَمْهِديِّ

وإسناده حسن.
وحديـث : »ِعْم�َراُن َبْي�ِت الَمْقِدِس َخَراُب َيْث�ِرَب ، َوَخَراُب َيْث�ِرَب ُخُروُج 

السنن الواردة يف الفتن للداين )494( .  )1(
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الَمْلَحَم�ِة ، وخروُج الملحمِة فتِح القس�طنطينيِة ، وَفْتُح القس�طنطينيِة ُخُروُج 
�ال« ، قـال : ثـم ضـرب النبـي m علـى فخـذ معـاذ أو منكبـه وقـال  جَّ الدَّ
»إن ذل�ك َلَح�قٌّ كم�ا أنَّك هاهن�ا ، أو كما أنت قاع�د«)1( قال الشـارح : وهو 
حديث حسـن ، قال ابن األثير: الملحمة هـي الحرب وموضع القتال ، وقال 
الجوهـري: )الملحمُة الواقعُة العظيمُة فـي الفتنة( ، قال صاحب كتاب »فقه 
الفتـن« ص32: وهـذه األقوال تجعـل المالحم مفهومة واضحـة ، األول : 
موضـوع القتال ، ويكـون اشـتقاق الملحمة بهـذا االعتبار من َلِحـَم المكاَن 
َيْلَحـُم لحمًا إذا َنَشـَب فـي المكاِن وَأْلَحَم بـه ، الثاني : هو الحـرُب العظيمُة 
القتـِل أو الواقعـُة ذاُت القتاِل الشديد ، مشـتقة من اْلُلْحَمِة ، الشـتباك الناس 

واختالطهم فيها.اهـ.

�ِح�ِم �لِ�ا
ِ
��لم ��ة�ُش ا ِد �ِ�ل�

ِأ
ا

قال الدكتور المباركفوري في مقدمته على تحقيق »السنن الواردة في الفتن« 
للدانـي)2( : قد كثرت األحاديـث الواردة في ذكر المالحـم المرتقبة ، ولكن 
هـل هـذه األحاديـث كلهـا صحيحـة؟ والجـواب لقـد صحـت فيها أشـياُء 
كثيرٌة ، ولذلـك عقد لهـا البخاري كتابًا مسـتقاًل في صحيحه ، وسـاق تحته 
أحاديـَث مرفوعـًة مثيـرًة تتعلـق بالتفسـير والمغـازي ، فكذلـك الحـال في 
المالحم ، إال أن الثابت مما ورد فيه من أحاديَث قليل نسـبيًا ، أما األحاديث 
التي وردت في ذكر المالحم ولم تصح سـندًا فقد َبيَّنَها المحدثون وكشـفوا 

عن زيفها ، كما بينوا زيف األحاديث األخرى المتعلقة بغير المالحم .
وعلـى هذا فيبطل القـوُل بأنه لم يصح في المالحم أو فـي المغازي أو في 

»سنن أبي داود« )4294( و»مسند أحمد« )22121( .  )1(
ص56 - 58 باختصار وتصرف.  )2(
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التفسير شيٌء ، بل يجب التفصيل بين ما صح منها ومالم يصح ، وبهذا يزول 
االشكال.

�ِح�ِم  �لِ�ا
ِ
��لم ِ ا

ِر��ة���
ْ
������ة �لةِ�ع  

ُ���� �ِة�لِ�ا �حْ� ِ
�ل�اٱ

� ا

قال المباركفوري في تحقيقه على سنن الداني : وفي األحاديث الصحيحة 
فـي البـاب – أي: بـاب المالحم - حديـث أبي هريرة في حسـر الفرات عن 
جبـل من ذهب ، وسـببه إيراد المؤلـف للحديث في هذا الباب هو اإلشـارة 
إلـى مـا ورد فيه من ذكـر االقتتال بحيث ال ينجو مـن كل مئة إال واحد ويقتل 
الباقون ، فتلـك ملحمة عظيمة؛ إال أن َعـدَّ ذلك في المالحم خالُف ما ذكره 
المؤلف في معنى المالحم ، ألنها ُخصت بما يقع بين المسـلمين وأعدائهم 

اليهود والنصارى وغيرهم من حروب واقتتال كما سبق تفصيله.
قلُت: ويبدو أن كلمة )المالحم( تشـمل التعريف بالحروب الكبرى سواء 
كانت بين المسلمين والكفار - وهي األصل - أو بين المسلمين أنفسهم ، كما 
وصفْت ذلك5 جملة من األحاديث ، منها أن: »تكون ملحمة بِمنًى يكثر فيها 
القتلى وتسـيل فيها الدماء ، حتى تسـيل دماؤهم علـى الجمرة ، حتى يهرب 
صاحبهـم فيؤتـى بين الركن والمقـام فيبايع وهـو كاره ، ويقال لـه: إن أبيَت 
ضربنا عنقك ، َيْرَضى به سـاكُن السماء وساكُن األرض«)1(. اهـ . وكأنَّ ذلك 
الخبـر عما سـيكون من الفتـن والمالحم ، فالمالحـم : الحـروب التي بين 

المسلمين والكفار ، والفتن : ما يكون بين المسلمين .

حتقيق سنن الداين اجلزء الثالث ص )934(.  )1(
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ويرتبـط هـذا العلم بفقه التحـوالت من حيث كونه علمًا يربـط بين القراءة 
التاريخيـة عمومًا وبيـن الديانة ، ويجعل األديان الشـرعية وما جاءت به هي 

أساُس كتابة علم التاريخ.

 وأصـل هذه الدراسـة قائـٌم على »الكتاب والسـنة« في شـرعنا باعتبارهما 
مصـدري التشـريع والقراءة العالمية لشـؤون الغيب وشـؤون الحياة حاضرًا 
ومسـتقباًل وكذلك ماضيًا ، وكلُّ رسـالة سـماوية يبلغها نبي من األنبياء تأتي 
داعمـة لمـا قبلها ، ومصححـًة خطـأ العقل البشـري فـي فهـم النصوص أو 

تعطيلها أو تحريفها.

وألجل هذا األمر يأتي كتابنا القرآن العظيم مؤيدًا لما سـبق من الرسـاالت 
رًة  وُمِدينًا ودامغًا انحراَف األتباع من األمم للرسل ، كما تأتي السنُة أيضًا مفسِّ
لَة لما ُأبهم من تلكم العالقِة الشرعية ، وخصوصًا في ركنها الرابع من  ومفصِّ
أركان الدين ، وهو العلم بعالمات الساعة ، وهو العلم الذي يأتي من أقسامه 

إعادة الربط الواعي بين مسيرة التاريخ وموقع الديانة.

وأهـم مـا يتناوله هـذا العلم الشـرعي التمييز بين القـراءة النبوية الشـرعية 
للتاريخ والقراءة األنوية الوضعية ، وخصوصًا فيما يلي :

التفسير الشرعي لمنطلق التاريخ اإلنساني وتطوره.. 1

أصل َبدِء الخليقة من الوجهة الشرعية.. 2

فلسـفة التاريخ المادية وعالقتها بالمدرسـة األنوية الوضعية العقالنية . 3
المجردة.

دحـض النظريـات الماديـة وإثبـات موقعهـا العلمـي التجريبـي فيما . 4
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يخصها.

فلسـفة النهايات للكـون والحياة واإلنسـان وموقع علـوم اآلخرة من . 5
الحياة اإلنسانية.

إنَّ سـالمة القـراءة التاريخية من وجهـة نظر فقه التحوالت باعتباره قسـمًا 
من أقسـام العلم بعالمات السـاعة وجزءًا ال يتجزأ من أركان الدين يربط بين 

طرفي المرحلتين : 

• مرحلـة اختيـار آدم وذريتـه للخالفـة فـي األرض ، وتعليمـه 	
األسماء ، وسجود المالئكة له ، وسكناه الجنة ، وتكليفه بما كلف به 

من الشرع الشريف والعلم المنيف من جهة .

• ومـن جهة أخـرى ابتالء الشـيطان بالمعارضـة آلدم وما ترتب 	
علـى ذلـك مـن ظهـور المدرسـة األنويـة بقولـه:)ەئ ەئ وئ وئ(
]ص:76[ ، وظهـور الكفر برفضه السـجود )ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ( ]البقـرة:34[  وتقريره على نفسـه احتناك الذرية اإلنسـانية 
على مدى التاريخ اإلنسـاني إلى يوم يبعثون)1( ، فهناك إرادٌة تاريخيٌة 
ربانيـٌة علـى لسـان آدم ومن اهتـدى مـن ذريته ، وبهم يكتـب تاريخ 
األبوة الشـرعية ، ومادته الرساالت السماوية ، وهناك غوايٌة تاريخيٌة 

شـيطانيٌة جـاءت على لسـان إبليـس:)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ( ]الِحجر:39[ .

مل  أن احلق سبحانه وتعاىل  السجود آلدم ، إال  أبى  يوم  الشيطان  كان هذا هو مطلب   )1(
حيقق مطلبه القائل فيه : )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ( وحسب ، بل قال له :)چ 
ره اهلل  چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ( ، والوقت املعلوم هو الوقت الذي قدَّ

يف علمه. 
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وبهـذه المدرسـة ومـن تبعها من البشـرية ُكتِـَب التاريُخ المـاديُّ الوضعيُّ 
العقالنـيُّ المجـرد عـن الغيـب واإليمـان بمـا وراء الطبيعة ، وهـو نـوٌع من 
االسـتتباع للشـيطان ، وهذا االسـتتباع الشـيطاني موصـوٌف في كتـاب الله 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  بقولـه:  تعالـى 
ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
]اإلسـراء:64-63[   ) ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ 
، وبهـذا االسـتفزاز المقرر اسـتقطع الشـيطاُن جـزءًا من وعي البشـرية نحو 

التفسيرات المادية الوضعية العقالنية المجردة التي ال حجة لها عند الله .

أمـا مـن جهة أخرى فقد اعتنى القرآن والسـنة بربط الديانـة بالتاريخ وربط 
التاريـخ بالديانة ، وبهمـاـ  أي: بالقرآن والسـنةـ  تسـتقيم القـراءة الصحيحة 
للحياة اإلنسانية كلها ، وال مكان لتحريف أهل الكتاب وال لغيرهم من حملة 
النظريات اإلنسـانية العقالنيـة المجردة عن الديانة ، سـواء في ماضي تاريخ 
األمم والشـعوب أو الحقها ، فالدين اإلسـالمي في ركنـه الرابع قد فرغ من 

المسألة وأعطاها حقها المناسب)1(.

وهنـاك نصـوص متعـددة نقلهـا بعـض العلمـاء والباحثيـن عـن الكتـب 
السـماوية القديمة تؤيد صحة ما جاءت به الرسـالة الخاتمة من ربط التاريخ 
جه  بالديانة ، وتدحـض التحريـَف النصيَّ الـذي افتراه أهل الكتـاب وما يروِّ
اليهود المحرفون والمنحرفون من تهويٍد للتاريخ وتزييٍف لحقائقه ، وُتمكن 
ُثوا َعْن َبنِي إِْس�َرائِيَل وال  االسـتفادُة منها واالسـتئناس بها تحت قاعـدة »َحدِّ

َحَرَج«)2( .

راجع هذا املوضوع يف كتابنا »دوائر اإلعادة ومراتب اإلفادة« ص39 - 47.  )1(
البخاري )3461( .  )2(
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يليـق بنـا بعد تناولنا ألقسـام العلـوم الخمسـة ذات العالقة المباشـرة بفقه 
التحـوالت أن نعـرف موقعهـا مجتمعـة تحـت مظلـة المتغيـرات الثالثـة ، 

المعروفة بأقسام العلم بعالمات الساعة:
1- العالمات الُكبرى

2- العالمات الوسطى
غرى 3- العالمات الصُّ

حيـث إنَّ مادة هـذه العلوم الخمسـة تنبع من نهـر العالمات المشـار إليها 
بالمتغيرات ، وهي في مسـيرتها التاريخية أشـبه ما تكون بالمفاصل المتعينة 
نصـًا شـرعيًا ، إمـا فـي نصوص القـرآن المجملـة، أو في نصـوص عالمات 
السـاعة من أحاديث النبي ى المفصلة.. وهي أسـاس القراءة التاريخية في 
العلم بعالمات الساعة.. ولم تسعفنا المعلومات المتوفرة في شأن الرساالت 
السـابقة ونظرها إلى التقسـيم للعالمات بشـيء نثبته هنا ما عدا ما قد أشارت 
إليـه اآليـات القرآنية واألحاديـث النبوية مجماًل عن علم السـاعة وعالماتها 

دون تفصيل.

  ولهـذا فـإن العلـم بعالمات السـاعة علـم ذو أهمية بالغـة في كافة 
مراحل الرسـاالت السـماوية ، وهو أيضًا ركن شـرعي مـن أركان الدين في 
أمـة محمـد ى ال ينفك عن الثوابت الثالثة وال ينفصـل عنها بأي حال من 
األحوال ، بل هو عاضدها وسندها ، وهو منقذ أصولها وفصولها من عوادي 
األزمنـة وتقلباتهـا المحزنة ، وقد تناولنا هذه المسـألة بتفصيل فـي كتابنـــا 

»دوائر اإلعادة ومراتب اإلفادة«.



اإلقليد                                                                       نسخة قيد التعديل واملراجعة 601434

 وأمـا ما نحـن بصدده هنا فالربط العلمي الشـرعي بيـن العالمات الكبرى 
والوسـطى والصغرى ، وما أطلقنا عليه مسـمى العلوم الخمسة ، وخاصة أن 
هذه العلوم ثمرة من ثمرات ما قد أشـار إلـى حدوثه m ، وهو عليه الصالة 
والسالم أول من أبرز هذه المسميات ، إما بورودها فيما أوحي إليه من كتاب 

الله تعالى أو فيما نفث من روعه ى من علم النبوة.

فالثوابت الشـرعية هو صاحبها وواضـع ُأصولها ، والمتغيرات المعنية هو 
أيضـًا ناطق خبرها ومنبئ وقوعها ، والمسـتجد في هذا األمـر ربط الماضي 
بالحاضر والحاضر بالمستقبل ، ثم ربط كل ذلك بعالم اآلخرة والمصير من 

خالل القراءة النصية لألحاديث المختصة بعلم الساعة ومتغيراتها.

المتقلِّبـة ويدرسـها  بالمراحـل  اعتنـاًء كبيـرًا  يعتنـي  التحـوالت  فقـه  إنَّ 
دراسـًة وافيـًة وواعيًة ، ولكـن ليـس مـن واقع األحـداث الجاريـة وثمراتها 
السياسـية ، وإنمـا من واقع النصوص الشـرعية كتابـًا وسـنًة ، وبهذه القراءة 
النوعيـة يتميـز علم فقه التحوالت عـن بقية العلوم الشـرعية والعلوم العقلية 
الوضعية ، ويتجـرد فـي بحثـه وتقريره عن العواطف الناشـئة بحكـم القرابة 
والسـاللة والقبيلـة والجماعـة والحاكميـة والحزبيـة والطائفيـة والمذهبيـة 
المتشـددة وغيرها ، حيث ال حكم في قـراءة المراحل ومظاهرها وظواهرها 
وحملة قرارها ودعاتها ورعاة استقرارها واستثمارها إال للنصوص المختصة 
بالركن الرابع من أركان الدين.. وهذا الركن الشـرعي أشـبه ما يكون بالوعاء 
أو اإلطـار الذي يحفـظ األمانة من العبث والتلوث ، ويمنـع الوجوه المقنعة 

والفهوم المسيسة المصنعة من اختراق الديانة واختراق األمة.

وألهمية هذا األمر وحساسـيته يحتاج هذا العلم الشرعي إلى َمَلَكة التدرج 
في علم الركن الثالث من أركان الدين ، وهو علم اإلحسان ، وهو العلم الذي 
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يضبط األمزجة النفسـية والغرائز الطبعية عند وقوعها خالل دراسـة علم فقه 
التحوالت في شـيء من مظاهر التحدي أو ظواهر التعديل ، ويظل اإلسـالم 
واإليمان واإلحسـان مصانًا باألدب الشـرعي ومعترفًا به وبثمرات ممارسته 
وتطبيقاتـه في األمة المسـلمة ، فال يكشـف سـتر مسـلم وال ينتقص شـرف 
مؤمـن: ال ُيحَكـم على ظواهر السـلوك بالظنون ، وال بمـا تفرضه الحوادث 
المسيَّسـة ، وإنما تصـدر األحـكام فـي فقه التحـوالت باسـتقراء النصوص 
المناسـبة وحسـن مطابقتها لقول من ال ينطق عن الهوى ى ، مع االستفادة 
واالسـتئناس بمـا خدمـه العلماء فـي تناولهـم لعالمات الساعة ، وشـرح ما 

عرفوه من التعليل والتحليل. 



اإلقليد                                                                       نسخة قيد التعديل واملراجعة 621434

�ي ��ح��و�ل�
���ي�ه ا�ل��ي

م���ن ��ن
�����د �� ��ا

ي
�ل���م��ه ���ي�ه ا

ع ��ن
��ي��� ��م��و

تنـاول العديـد مـن َحَملـة األقالم فـي المرحلة موضـوع »فقـه المقاصد« 
واعتبـروه فِقهًا يجمـع ما تفرق من شـؤون المتغيرات والحـوادث وطوارئ 
العالمـات ومسـتجدات األمور ، وكأنـي بالبعض يعتقد إن لـم يجزم أن فقه 

المقاصد يعطي معنى ودور فقه التحوالت ، فكالهما يبحثان هدفًا واحدًا.

وبرغـم أهميـة األخذ بعلم أو بفقـه المقاصد وفائدته القصـوى في تقريب 
فهم المسـلمين إلى مسـائل دينهم ودنياهم إال أنه ال عالقة له بفقه التحوالت 

من عدة وجوه:

الوج�ه األول: أن فقـه التحـوالت منبثـق مـن فقـه الدعـوة والعلم 
بعالمات السـاعة ، وفقه المقاصد منبثق عن علم األصول القائم على 

ثوابت أركان الدين ، وال عالقة للركن الرابع فيه)1(.

الوج�ه الثان�ي: أن العلمـاء المتأخريـن ربطـوا بيـن فقـه المقاصـد 
والدعوة باعتبار ما عرفوه في فقه المقاصد السابق ذكره ، وفقه النوازل 

المعروف بقولهم معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي.

قـال الشـيخ القرضاوي: إنَّ الدعاة بحاجة إلى فقـه المقاصد الذي ال يقف 
عند جزئيات الشـريعة ومفرداتها وحدها ، بل ينفذ منها إلى كلياتها وأهدافها 

في كل جوانب الحياة)2(.

وفقه التحوالت يجعل العلم بعالمات السـاعة ركنًا من أركان الدين يعتني 

الغايات والعلل واحلكم  باملقاصد  بقوهلم: ويراد  املقاصد  فقه  ف علامء األصول  )1(  عرَّ
التي تناط هبا األحكام الرشعية فيام يتصل بالعقيدة والعبادات واملعامالت واآلداب 

واألخالق.
الصحوة اإلسالمية بني االختالف املرشوع والتفرق املذموم ص 6.  )2(
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بالدعوة وتجديد أسلوبها ، ويربط بينها وبين علم األصول وفقهه المحصور 
فـي األركان الثالثة ، ويجـدد القـراءة الشـرعية في مسـألة الغايـات والعلل 
والِحَكم التي تناط بها األحكام الشرعية ، لترتبط بفقه التحوالت القائم على 
معرفة األحكام الشرعية من النصوص المرتبطة بالحوادث وقراءة الحوادث 

الجارية من خالل النص الشرعي المشار إليها تحديدًا في عالمات الساعة.

 ويتحـدد بهذا أن مفهـوم فقه النوازل وفقه المقاصـد وما عرف به منحصر 
فـي مهمـات فقهـاء علـم األصـول ومواضـع الثوابـت الثالثـة فيه ، وهـي 
المهمـات التي خدمهـا علمًا جملٌة من المسـلمين قديمـًا وحديثًا ، ومنها ما 
كتبـه اإلمـام اآلمدي فـي محاولتـه البحث فـي ترتيب الضـرورات الخمس 
ومـا جـاء فيما بعد ، وكتـاب »الموافقـات« لإلمام الشـاطبي ، وما ذهب إليه 
إمـام الحرميـن الجوينـي وابـن عاشـور ، وفي هـذا الموضوع كتـب باحث 
شـرعي بالمركز العالمي للوسـطية في الكويت قوله: تبوأت المقاصد مكانًة 
عظمـى فـي الدرس األصولي، وبعد ذلك ظلت مهملـًة في حقبة من الزمن ، 
أو مـا يمكن يسـمى فتـرة ركود التأليف فـي المقاصد من زمن الشـاطبي إلى 
الطاهـر ابن عاشـور ، ثم أصبحـت المقاصد لها االهتمـام األول على أنحاء 
مـن األصعـدة المتعددة ، فال يخلو كتاٌب شـرعيٌّ - غالبًا- من اإلشـارة إلى 
المقاصد أو االهتمام بها أو االعتماد عليها ، سواء كان في الدرس األصولي 
أم الفتاوى ، بل وتعدى ذلك للدعوة والفكر اإلسـالمي المعاصر ، وتخطى 
إلى جوانب الحيـاة المتنوعة ، حتى وصل األمر للدعوة إلى تفعيل المقاصد 

في شؤون الحياة اإلدارية والسياسية واالقتصادية.

وتعليقـًا على مـا ذكره الكاتب نشـير إلى فقرة من قوله: »بـل وتعدى ذلك 
للدعوة« ، فإنه يؤكد أن أمر الدعوة إلى الله كانت خارج التطبيقات األصولية 
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وأن االلتفات إلى مسـألة الربط بين فقه المقاصـد وفقه النوازل وبين الدعوة 
والدعـاة جاء مسـتجدًا ومتأخرًا ، بينما فقه التحـوالت يجعل من فقه الدعوة 
إلـى الله ركنـًا مـن أركان الديانة ، وموضوعًا شـرعيًا يرتفع فوق مسـتوى ما 

سمي أخيرًا بفقه المقاصد وفقه النوازل.

وال بـأس من ربـط فقه المقاصد وفقه النوازل وما تالهما بمسـميات الفقه 
المسـتجد كفقـه المآالت وفقه األولويات ، وفقه الواقـع ، وفقه الموازنات ، 
وفقـه االئتالف ، وفقه النََّسـب أيهـا واجب؟ وأيها مسـتحب؟ وأيها محرم؟ 
وأيهـا يسـتحق االهتمام؟ وأيها ال يسـتحق؟ وأيهـا حان وقتـه؟ وأيها يمكن 
تأخيـر الحديث عنـه؟ وغيرها مما قيل فيها مما يحقق محكمات الشـرع وال 

يهمل متطلبات العصر .

 وال بـأس بربطها بوظائفها التـي يفهمها العلماء لمعالجة مسـألة األحكام 
والعلـل التـي تنـاط بها األحـكام الشـرعية فيما يتصـل بالعقيـدة والعبادات 
فقـه  وظائـف  مـن  فرعـًا  واآلداب ، باعتبارهـا  واألخـالق  والمعامـالت 
علـم األصـول القائـم علـى دراسـة الثوابـت الثالثـة: اإلسـالم واإليمـان 
واإلحسـان ، وفقه الحديـث القائـم علـى دراسـة السـنن القوليـة والفعليـة 
والتقريريـة ؛ ولكـن فقـه العلـم بعالمـات السـاعة يضيف على هـذه األمور 
مـن  األحـكام  بالنص ، واسـتخالص  الفقـه  وربـط  بالنـص  النـص  ربـط 
النصـوص االسـتباقية لألحداث والوقائـع والمسـتجدات ، فيما يعرف بفقه 
المتغيرات ، وفقـه التحوالت ، وفقـه الحديـث القائـم علـى دراسـة سـنتي 

المواقف والداللة ، وفي هذا العلم الخاص بالتحوالت قراءات ثالث:

األول�ى: قراءة المرحلة النبوية في مكة والمدينة وربطها بالنصوص 
الخاصـة بفقه العلم بعالمات السـاعة ، ومن أهمها النظر في أسـباب 
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النـزول وعالقـات األحاديـث بالتاريـخ وحوادثها المباشـرة ، وهذه 
المرحلة هي أهم مراحل قراءة فقه التحوالت ؛ لكون مادتها الشرعية 

كتابًا وسنًة ومواقَف ودالالٍت.

الثانية: مرحلة ما بعد الرسـالة ، بدءًا بموت النبي ى ، إذ هو عالمة 
وسـطى ومـا تالها إلـى قيـام السـاعة ، وكلُّ َفَقـرٍة ومفصـٍل تاريخيٍّ 
وحادثـٍة وواقعٍة وتحوٍل وتغيٍر له ما يناسـبه من العالمات واألشـراط 

والفتن ومضالتها.

آدم  إلـى  المحمديـة تصاعديـًا  الرسـالة  قبـل  مرحلـة مـا  الثالث�ة: 
ش ، وربطها بنصـوص القرآن الكريم والسـنة النبوية ، باعتبارهما 
المصدرين األساسيين العادلين في وصف المسيرة اإلنسانية التاريخية: 
مسـيرة النبوة الشـرعية ، وهي من عهد عيسى ش إلى موسى ش 
من قبل ، وما بينهما من عهد نبوات بني إسرائيل ، وما حفظ لنا القرآن 
الكريـم عن هـذه الفترة الزمنية مـن الوقائع والحوادث ، وما شـابهها 
مـن وصـف السـنة النبوية ، ومـا عضدها من صحيـح أقـوال األنبياء 
والرسـل عليهم الصالة والسـالم ومـن عهد إبراهيـم ش إلى عهد 
نـوح ش ، ومن عهـد نوح ش إلـى عهد شـيث ش ومن عهد 
شـيث ش إلى عهـد آدم ش ، وما بين هـذه المراحل والمفاصل 

التاريخية من صراع بين الحق والباطل واألمانة والخيانة.
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كان موضـوُع هـذه الرسـالة فقـَه العلـوم الخمسـة المنبثقـة عـن دراسـة 
العالمات الكبرى والوسـطى والصغرى ، ولهـذا اقتصرنا على الَجَوالن في 
محيطهـا والـدوران في ميادينهـا مجموعًة ومتفرقًة ، وقصدنـا من ذلك فتح 
بـاب المالحظة والمناقشـة والحوار العلمي الهادف في هذا الفقه الشـرعي 
المرتبـط بالركن الرابع من أركان الدين ، الركن الذي ال زالت مادُته العلميُة 
ثـروًة استكشـافيًة في بطون أمهـات كتب الحديـث ومسـانيده ، تحتاج إلى 

خدمٍة واسعٍة ومتابعٍة واعيٍة.
 وهذا ما نرجوه ونأمله بتوفيق الله ألبنائنا وشبابنا في أربطة التربية اإلسالمية 
ومراكزهـا التعليمية والمهنية ومنتدياتها االجتماعية والثقافية ، فهم َأْلَزُم ِمن 
غيرهم بادَئ ذي َبْدٍء في خدمة هذا العلم الشرعي الهام العتبارين أساسيين:
األول:أن مـادَة الركـن الرابـع مـن أركان الديـن مـادٌة مقررٌة فـي مناهج 
األربطـة اإلسـالمية ، ومن مهماتهم خالل مرحلة الدراسـة كتابة البحوث 

العلمية لهذا العلم ، وخاصة في مراحل التخرج النهائي.
الثان�ي:أن غالـب الُمعلِّمين والباحثين من شـباب المنتديات والحلقات 
العلمية المقامة سنويًا في المناسبات المتعددة يتناولون هذا العلم في كثير 

من بحوثهم ودراساتهم المقدمة كأوراق بحث علمي للمناسبة.
وقد اجتمع لدى إدارة مركز اإلبداع الثقافي التابع ألربطة التربية اإلسالمية 
عشـرات األوراق والبحـوث الخاصـة بهـذا العلـم الهام ، وكلهـا تصبُّ في 
خدمة الوحـدة الموضوعية لرباعية األركان ومهماتها في إصالح مجتمعات 

اإلنسان وربطها الشرعي باإلسالم واإليمان واإلحسان.

ونسأل الله التوفيق للجميع آمين..
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51 والتحوالت الحياتية والمالحم     
51 ُل: ِعْلُم األَْشَراِط الَكْونِيَِّة الٱْستَِباِقيَِّة     األَوَّ
52 الثَّانِي: ِعْلُم األَْشَراِط الَحَياتِيَِّة الٱْستَِباِقيَِّة    
52 الثَّالُِث: ِعْلُم األَْشَراِط الٱْستِْقَراِئيَّةِ    
54 َأَحاِديُث الَماَلِحِم      
55 الٱِْختاَِلُف في َتْعِريِف الَماَلِحِم      
56 علم الربط بين الديانة والتاريخ     
59 عود على بدء       
62 موقع فقه المقاصد من فقه التحوالت    
66 الخـــاتمـة       


